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Załącznik do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.  

 

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu  

w dniu 20 czerwca 2017 r.  
 

 

 

Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt 

Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia wybiera Pana Macieja Domagałę. 

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 

 

 

W głosowaniu tajnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.379.664  głosów,  

- „przeciw” uchwale 0 głosów,  

- „wstrzymujących się” 2000 głosów.  

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

 

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt 

Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje: 

§1 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą 

we Wrocławiu podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz 

Komisji Uchwał i Wniosków. 

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 

§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 
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W głosowaniu jawnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 0 głosów,  

- „wstrzymujących się” 2000 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. z 

siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 

1.01.2016 do 31.12.2016. 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 

rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 

1.01.2016 do 31.12.2016. 

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 

dnia 1.01.2016 do 31.12.2016. 

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2016 do 

31.12.2016. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016. 

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części 

zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 

2016, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy. 

15) Wolne głosy i wnioski. 

16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.. 

 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 

 

W głosowaniu jawnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 0 głosów,  

- „wstrzymujących się” 2000 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 
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Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 

1.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co 

następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 

okres od 1.01.2016 do 31.12.2016, obejmujące: 

 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 47.498.700,00 zł (czterdzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt 

osiem tysięcy siedemset złotych), 

3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., który wykazuje 

stratę netto w wysokości 2.098.800,00 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 

osiemset złotych); 

4. zestawienie zmian w kapitale własnym; 

5. rachunek przepływów pieniężnych; 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

W głosowaniu jawnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 2000 głosów,  

- „wstrzymujących się” 0 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

 

 

 

Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 

rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co 

następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016, obejmujące: 
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1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów 

i pasywów wykazuje sumę 4.307.200,00 zł (cztery miliony trzysta siedem tysięcy dwieście 

złotych), 

3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., 

który wykazuje zysk netto w wysokości 6.388.600,00 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt 

osiem tysięcy sześćset złotych); 

4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym; 

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych; 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 2000 głosów,  

- „wstrzymujących się” 0 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 2000 głosów,  

- „wstrzymujących się” 0 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 
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Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 

obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 2000 głosów,  

- „wstrzymujących się” 0 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

 

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki 

za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie 

Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 2000 głosów,  

- „wstrzymujących się” 0 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 
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Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty netto w wysokości  

2.098.772,27 PLN poniesionej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., 

postanawia o pokryciu straty z kapitału zapasowego Spółki. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 2000 głosów,  

- „wstrzymujących się” 0 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

 

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Uchmanowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 0 głosów,  

- „wstrzymujących się” 2000 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 
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Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu udziela absolutorium Pani Małgorzacie Urbańskiej-Lach – Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 0 głosów,  

- „wstrzymujących się” 2000 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jakubowi Urbańskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 2000 głosów,  

- „wstrzymujących się” 0 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 
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Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu udziela absolutorium Pani Karolinie Lach–Guziak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 0 głosów,  

- „wstrzymujących się” 2000 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kęcerskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 0 głosów,  

- „wstrzymujących się” 2000 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 
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Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Lenart – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 0 głosów,  

- „wstrzymujących się” 2000 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

 

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Olejarz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

W głosowaniu tajnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 2000 głosów,  

- „wstrzymujących się” 0 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 
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Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 

okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu udziela absolutorium Panu Michałowi Stanioch – Prezesowi Zarządu Spółki z 

wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 2000 głosów,  

- „wstrzymujących się” 0 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 

okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu udziela absolutorium Panu Danielowi Meniów – Członkowi Zarządu Spółki z 

wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.379.664  głosów,  

- „przeciw” uchwale 2000 głosów,  

- „wstrzymujących się” 0 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 
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Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 

okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we 

Wrocławiu udziela absolutorium Pani Lucynie Haśnik – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania 

przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 2000 głosów,  

- „wstrzymujących się” 0 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

Uchwała Nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 20 czerwca 2017 roku 

w sprawie użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim 

środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016, a także 

ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy 

 

Na podstawie art. 348 oraz 395 KSH oraz art. 396 § 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Spółki SMS Kredyt Holding S.A. uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S.A. postanawia 

rozstrzygnąć o użyciu kapitału zapasowego Spółki, w ten sposób, iż zgromadzoną na tym kapitale 

kwotę 2.967.340,00 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści 

złotych), pochodzącą z zysków z lat ubiegłych postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla 

Akcjonariuszy Spółki. 

 

§ 2 

1. W związku z postanowieniem § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS 

Kredyt Holding S.A. postanawia wypłacić dywidendę Akcjonariuszom Spółki. 

2. Kwota dywidendy wynosi 2 967 340 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem 

tysięcy trzysta czterdzieści 00/100) złotych. 

3. W podziale uczestniczą 14 836 700 akcje. 

4. Na 1 akcję przypada kwota 0,20 (słownie: 20/100) zł. 

 

§ 3 

Dzień dywidendy ustala się na 30 czerwca 2017. 
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§ 4 

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 12 lipca 2017. 

 

§ 5 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym oddano 8.382.544 ważnych głosów, w tym:  

- „za” uchwałą 8.380.544  głosów,  

- „przeciw” uchwale 2000 głosów,  

- „wstrzymujących się” 0 głosów.  

 

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.382.544 akcji stanowiących 56,50% kapitału 

zakładowego Spółki. 

 


