
Uchwała nr  3 

z dnia 27 sierpnia 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka 

Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć 

następujący porządek obrad: -------------------------------------- ----------------------- 

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  ---------------------- 

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  --------- 

3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny działalności Zarządu 

w roku 2017, ------------------------------------------------------------------------ 

4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu z działalności EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna 

S.A.za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 

dnia 31 grudnia 2017 roku, -------------------------------------------------------- 

5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.za 

rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 

grudnia 2017 roku, ----------------------------------------------------------------- 

6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywna 

Spółka Inwestycyjna S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 

2017 roku, --------------------------------------------------------------------------- 

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC 

Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 

roku, ---------------------------------------------------------------------------------- 

8)  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017,  ---------- 

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017, -------------------------------- 

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady 

Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku, ----------------- 

11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej 

12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej,- ------------------------------------------------------------------------- 

13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia 

akcji własnych, ---------------------------------------------------------------------- 
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14) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 

trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy) oraz zmiany Statutu Spółki, ------------------------------------- 

15) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

poprzez emisję akcji serii __ w trybie subskrypcji prywatnej z 

pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w 

sprawie zmiany Statutu Spółki, --------------------------------------------------- 

16) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki, ------------------------------------------------ 

17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  ----------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   ----------------------------------------- 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 855.167, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, 

że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 3. ------------------------------------ 

§ 4- W ramach punktu 3) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia 

oświadczył, że z powodu nieprzedstawienia przez Radę Nadzorczą Spółki EBC 

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

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny 

działalności Zarządu w roku 2017 nie poddaje pod głosowanie uchwały w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 

2017 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2017.-------------------------------- 

§ 5- W ramach punktu 4) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał 

pod głosowanie następującą uchwałę:--------------------------------------------------- 

Uchwała nr 4 
z dnia 27 sierpnia 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  

EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.  

za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku  
Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 

2 pkt 1) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje:  ----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 1.  
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Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu EBC Solicitors 

Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 

dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, Walne Zgromadzenie 

postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu EBC 

Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący 

okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ----------------- 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------------ 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 855.167, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, 

że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 4. ------------------------------------ 

§ 6- W ramach punktu 5) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że Akcjonariusz Perot Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

zawnioskował, aby w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za okres od dnia 1 

stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, paragraf 1 został uzupełniony 

o kwoty podane w złotych i miał następujące brzmienie: ---------------------------- 

„§ 1.  
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego EBC Solicitors Alternatywna 

Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 

2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Walne Zgromadzenie postanawia 

zatwierdzić sprawozdanie finansowe EBC Solicitors Alternatywna Spółka 

Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 

roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:  ----------------------------- 

1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego;  ------------------------------------- 

2/ bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje kwotę 13.164.420,70 zł;  --------------------------------------------------- 

3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku 

do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 

1.043.550,77 zł;  ------------------------------------------------------------------------- 

4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 

dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 41.471,68 zł;  --------------------------------------------------- 
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5/ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku 

do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego 

o kwotę 1.043.550,77 zł;  -------------------------------------------------------------- 

6/ informacji dodatkowej.”  --------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący poddał pod głosowanie ten wniosek porządkowy złożony przez 

Perot Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.------------------------------------------------ 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 855.167, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, 

że Walne Zgromadzenie powzięło wniosek porządkowy złożony przez Perot 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. ----------------------------------------------------- 

W ramach punktu 5) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod 

głosowanie następującą uchwałę:--------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 5 
z dnia 27 sierpnia 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.  

za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 
Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 

2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje:  ----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 1.  
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego EBC Solicitors Alternatywna 

Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 

2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, Walne Zgromadzenie postanawia 

zatwierdzić sprawozdanie finansowe EBC Solicitors Alternatywna Spółka 

Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 

roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:  ----------------------------- 

1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego;  -------------------------------- 

2/ bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje kwotę 13.164.420,70 zł;  --------------------------------------------------- 

3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku 

do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 

1.043.550,77 zł;  ------------------------------------------------------------------------- 
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4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 

dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 41.471,68 zł;  --------------------------------------------------- 

5/ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku 

do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego 

o kwotę 1.043.550,77 zł;  -------------------------------------------------------------- 

6/ informacji dodatkowej.  ---------------------------------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 855.167, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, 

że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 5. ------------------------------------ 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, że Akcjonariusz Tomasz Gałkiewicz 

oświadczył, że głosował wszystkimi akcjami przeciw tej uchwale, to jest 

uchwale numer 5 oraz, że ten akcjonariusz zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----  

§ 7- W ramach punktu 6) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał 

pod głosowanie następującą uchwałę:---- ----------------------------------------------- 

Uchwała nr 6 

z dnia 27 sierpnia 2018 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywna Spółka 

Inwestycyjna S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 

roku 

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

siedzibą 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 uchwala, co następuje:   ---------------------------------------------- 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC 

Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący 

okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, Walne 

Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za 

rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 

2017 roku.   --------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ----------------------------------------- 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 798.985, głosów „wstrzymujących się” oddano 56.182, co 

oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 6. ------------------------- 

§ 8- W ramach punktu 7) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że Akcjonariusz Perot Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożył 

wniosek, aby w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC 

SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego  

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywna 

Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 

2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, paragraf 1 został uzupełniony o kwoty 

podane w złotych i miał następujące brzmienie: --------------------------------------- 

„§ 1.  
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok 

obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 

2017 roku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywna 

Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 

2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:  ---------------------- 

1/ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;  -------------- 

2/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywna 

Spółka Inwestycyjna S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który 

po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 26.374.649,44 zł;  ------------- 

3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej 

EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 

wykazujący stratę netto w kwocie 1.503.631,71 zł;  ------------------------------- 

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej EBC 

Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 

383.033,43 zł;  --------------------------------------------------------------------------- 
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5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok zakończony 

dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 

kwotę 929.588,85 zł;  ------------------------------------------------------------------- 

6/ informacja dodatkowa.”----------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący poddał pod głosowanie ten wniosek porządkowy złożony przez 

Perot Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.------------------------------------------------ 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 855.167, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, 

że Walne Zgromadzenie powzięło wniosek porządkowy złożony przez Perot 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. ----------------------------------------------------- 

W ramach punktu 7) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod 

głosowanie następującą uchwałę:---- ---------------------------------------------------- 

Uchwała nr 7 

z dnia 27 sierpnia 2018 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego  sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywna Spółka 

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

2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna 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 EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok 

obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 

2017 roku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywna 

Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 

2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:  ---------------------- 

1/ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;  --------- 

2/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej EBC Solicitors Alternatywna 

Spółka Inwestycyjna S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który 

po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 26.374.649,44 zł;  ------------- 
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3/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej 

EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 

wykazujący stratę netto w kwocie 1.503.631,71 zł;  ------------------------------- 

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej EBC 

Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. za rok obrotowy 

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 

383.033,43 zł;  --------------------------------------------------------------------------- 

5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok zakończony 

dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 

kwotę 929.588,85 zł;  ------------------------------------------------------------------- 

6/ informacja dodatkowa. ----------------------------------------------------------------- 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------------ 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 855.167, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, 

że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 7. ------------------------------------ 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, że Akcjonariusz Tomasz Gałkiewicz 

oświadczył, że głosował wszystkimi akcjami przeciw tej uchwale, to jest 

uchwale numer 7 oraz, że ten akcjonariusz zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----  

§ 9- W ramach punktu 8) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że Akcjonariusz Perot Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożył 

wniosek, aby w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC 

SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017, paragraf 1 został 

uzupełniony o kwotę podaną w złotych i miał następujące brzmienie: ------------- 

„§ 1.  
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 

2017 w kwocie 1.043.550,77 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.”-- 

Przewodniczący poddał pod głosowanie ten wniosek porządkowy złożony przez 

Perot Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.------------------------------------------------ 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 855.167, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, 
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że Walne Zgromadzenie powzięło wniosek porządkowy złożony przez Perot 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. ----------------------------------------------------- 

W ramach punktu 8) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod 

głosowanie następującą uchwałę:---- ---------------------------------------------------- 

Uchwała nr 8 

z dnia 27 sierpnia 2018 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017 

§ 1. 
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 

2017 w kwocie 1.043.550,77 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.--- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 855.167, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, 

że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 8. ------------------------------------ 

§ 10- W ramach punktu 9) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia 

poddał pod głosowanie następującą uchwałę:---- -------------------------------------- 

Uchwała nr 9 

z dnia 27 sierpnia 2018 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  

z wykonania obowiązków w roku 2017 
Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 

2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje:  ----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 1.  

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu - Prezesowi Zarządu 

- absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 

2017.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 
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udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 855.167, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, 

że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 9. ------------------------------------ 

§ 11- W ramach punktu 10) porządku obrad:------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:---- 

Uchwała nr 10 

z dnia 27 sierpnia 2018 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków w roku 2017  
Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 

2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje:  ----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 1.  
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radosławowi Krzywickiemu - członkowi 

Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia 

funkcji w roku 2017.   --------------------------------------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 798.985, głosów „wstrzymujących się” oddano 56.182, co 

oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 10. ------------------------ 

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:---- 

Uchwała nr 11  

z dnia 27 sierpnia 2018 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków w roku 2017  
Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 

2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje:   ---------------------------------------------------------------------------------- 

§ 1.  
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Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Osińskiemu - członkowi Rady 

Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji 

w roku 2017.   ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 798.985, głosów „wstrzymujących się” oddano 56.182, co 

oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 11. ------------------------ 

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:---- 

Uchwała nr 12 

z dnia 27 sierpnia 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków w roku 2017  
 Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 

2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje:   ---------------------------------------------------------------------------------- 

§ 1.  
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Jarmińskiemu - członkowi 

Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia 

funkcji w roku 2017.   --------------------------------------------------------------------- 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------------ 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 798.985, głosów „wstrzymujących się” oddano 56.182, co 

oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 12. ------------------------ 

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:---- 

Uchwała nr 13 

z dnia 27 sierpnia 2018 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
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z wykonania obowiązków w roku 2017   

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

siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 

2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje:   ---------------------------------------------------------------------------------- 

§ 1.  
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Cezaremu Nowosadowi - członkowi Rady 

Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji 

w roku 2017.   ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 798.985, głosów „wstrzymujących się” oddano 56.182, co 

oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 13. ------------------------ 

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:---- 

Uchwała nr 14 

z dnia 27 sierpnia 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków w roku 2017  
 Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 

2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje:   ---------------------------------------------------------------------------------- 

§ 1.  
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady 

Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji 

w roku 2017.   ------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------------ 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 798.985, głosów „wstrzymujących się” oddano 56.182, co 

oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 14. ------------------------ 
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Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:---- 

Uchwała nr 15 

z dnia 27 sierpnia 2018 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonania obowiązków w roku 2017  

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

siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 

2 ust. 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje:  ----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 1.  
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Arkadiuszowi Stryji - członkowi Rady 

Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji 

w roku 2017.  ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.775.120, głosów 

„przeciw” oddano 798.985, głosów „wstrzymujących się” oddano 56.182, co 

oznacza, że Walne Zgromadzenie powzięło Uchwałę Nr 15. ------------------------ 

§ 12 - Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Perot Sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach 

Zgromadzenia do godziny 10
00

 dnia dziesiątego września dwa tysiące 

osiemnastego roku (10-09-2018) 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 10 

września 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 10 

września 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 5.630.287 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 5.630.287. Głosów „za” oddano 4.776.302, głosów 

„przeciw” oddano 798.985, głosów „wstrzymujących się” oddano 55.000, co 
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oznacza, że Walne Zgromadzenie przyjęło wymieniony wniosek i zarządziło 

przerwę w obradach. ------------------------------------ ---------------------------------- 

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

przerywa Zgromadzenie do godziny 10
00

 dnia 10 września 2018 r. dołączając do 

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

 


