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Uchwała Nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

pod firmą: FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26.04.2018 roku 

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A.  W 
RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -------------- 

 
§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W 
RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 
409 §1 KSH, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Pana Tomasza Górnego. ---------------------------------------------- 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------  
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, wszystkie 
38.717.821 głosów (oddanych z 38.717.821  akcji, co stanowi 27,45% 
kapitału zakładowego Spółki) ważnych za podjęciem uchwały, głosów 
przeciw ani wstrzymujących się nie było. Nikt z obecnych nie zgłosił 
sprzeciwu co do podjęcia uchwały. 
  
 
                                               „Uchwała Nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
pod firmą: FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26.04.2018 roku 

 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu zgodnym z 
opublikowanym w Raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 28 marca 2018 roku oraz 
na stronie internetowej Spółki. ------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”----------------------------------------- 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, wszystkie 
38.717.821 głosów (oddanych z 38.717.821 akcji, co stanowi 27,45% 
kapitału zakładowego Spółki) ważnych za podjęciem uchwały, głosów 
przeciw ani wstrzymujących się nie było. Nikt z obecnych nie zgłosił 
sprzeciwu co do podjęcia uchwały. 
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„Uchwała Nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

pod firmą: FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26.04.2018 roku 

 
w sprawie:	w sprawie uchylenia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
z siedzibą w Warszawie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie 

sporządzania sprawozdań finansowych Fachowcy.pl Ventures S.A. 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej ("MSSF") / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
("MSR").	

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W 
RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -------------- 

 
 

§ 1 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W 
RESTRUKTURYZACJI postanawia uchylić Uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07 
lutego 2017 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Fachowcy.pl 
Ventures S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej ("MSSF") / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR") 
oraz postanawia, że od 01 stycznia 2017 roku Spółka działająca obecnie pod 
firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI ("Spółka") będzie 
sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 
roku o rachunkowości. ----------------------------------------------------------------- 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”----------------------------------------- 
 
 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem 
uchwały oddano 38.707.821 głosów,  przeciw podjęciu uchwały oddano 
10.000 głosów (wszystkie ważne głosy oddane z 38.717.821 akcji, co 
stanowi 27,45% kapitału zakładowego Spółki), głosów wstrzymujących 
się nie było. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia 
uchwały.  
 
       

„Uchwała Nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

pod firmą: FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26.04.2018 roku 
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w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI  
z siedzibą w Warszawie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie 

sporządzania sprawozdań finansowych Fachowcy.pl Ventures S.A. 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej ("MSSF") / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
("MSR") 

	
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W 
RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: --------------  

 
§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W 
RESTRUKTURYZACJI postanawia uchylić Uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 07 
lutego 2017 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Fachowcy.pl 
Ventures S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej ("MSSF") / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ("MSR") 
oraz postanawia, że od 01 stycznia 2017 roku Grupa Kapitałowa FACHOWCY.PL 
VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI będzie sporządzać skonsolidowane 
sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości. ------------------------------------------------------------------------ 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ----------------------------------------- 
 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem 
uchwały oddano 38.707.821 głosów, przeciw podjęciu uchwały oddano 
10.000 głosów (wszystkie ważne głosy oddane z 38.717.821 akcji, co 
stanowi 27,45% kapitału zakładowego Spółki), głosów wstrzymujących 
się nie było. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia 
uchwały. 
 
 

„Uchwała Nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

pod firmą: FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26.04.2018 roku 

 
w sprawie dalszego istnienia Spółki 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W 
RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:--------------- 

 
§1 
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Działając na podstawie przepisu art. 397 KSH Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI - z siedzibą 
w Warszawie, w związku z zaistnieniem okoliczności określonych w tym przepisie 
postanawia o dalszym istnieniu Spółki.----------------------------------------------- 
 

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

 
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, wszystkie 
38.717.821 głosów (oddanych z 38.717.821 akcji, co stanowi 27,45% 
kapitału zakładowego Spółki) ważnych za podjęciem uchwały, głosów 
przeciw ani wstrzymujących się nie było. Nikt z obecnych nie zgłosił 
sprzeciwu co do podjęcia uchwały.  
 
 

„Uchwała Nr 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

pod firmą: FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26.04.2018 roku 

 
w sprawie przyjęcia do wiadomości i akceptacji działań Zarządu  

zmierzających do restrukturyzacji Spółki 
	
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W 
RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:--------------- 

 
§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W 
RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie przyjmuje do wiadomości i 
akceptuje działania Zarządu zmierzające do restrukturyzacji Spółki.--------------- 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”----------------------------------------- 
 
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, wszystkie 
38.717.821 głosów (oddanych z 38.717.821 akcji, co stanowi 27,45% 
kapitału zakładowego Spółki) ważnych za podjęciem uchwały, głosów 
przeciw ani wstrzymujących się nie było. Nikt z obecnych nie zgłosił 
sprzeciwu co do podjęcia uchwały.  
 
 
 


