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KANCELARIA NOTARIALNA                                                                        WYPIS 
Magdalena Dąbrowska notariusz 
Joanna Szeszkowska notariusz  

spółka cywilna 
            02-009 Warszawa 
   al. Niepodległości 245 lok. 103 
       tel./fax 022 405 44 26÷28 
m.dabrowska@notariusze.waw.pl 
szeszkowska@notariusze.waw.pl 
 
Repertorium A nr     3428/2018 
 
 

A K T   N O T A R I A L N Y 
 
Dnia piątego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (05.11.2018), Magdalena 
Dąbrowska, notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy 
alei Niepodległości numer 245 lokal 103, w tejże kancelarii, sporządziła: -------------------------  
 

P  R  O  T  O  K  Ó  Ł 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą 
IDH DEVELOPMENT 

spółka akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

(„Spółka”) 
 
(adres: 00-764 Warszawa, ulica Jana III Sobieskiego numer 104 lokal 44, REGON: 
011274140, NIP: 5261039676), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
(dwunasty) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000290680 (zero zero zero zero dwa dziewięć zero sześć osiem zero), co potwierdza 
okazany przy niniejszym akcie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi 
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrany ze strony internetowej o adresie 
https://ems.ms.gov.pl na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o 
Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 986 ze zm.), według 
stanu na dzień piątego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (05.11.2018), godz. 09:43:22.  
 
Ad 1 i Ad 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 409 ustawy z dnia 
15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 
1577 ze zm.), o godzinie 12:00 otworzył Dariusz Marcin Leśniak – Paduch jako osoba 
uprawniona przez Zarząd do otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 
zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Dariusza Marcina 
Leśniak - Paduch pełnomocnika akcjonariusza, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych 
kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego, poddano pod głosowanie tajne następującą 
uchwałę: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Uchwała nr 1/2018 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą 
IDH DEVELOPMENT 

spółka akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 5 listopada 2018 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 
Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie 
uchwala, co następuje:  -------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dariusza Marcina Leśniak - Paduch. -- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ 
 
Dariusz Marcin Leśniak-Paduch oświadczył, że nad wyborem Dariusza Marcina Leśniak -
Paduch na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oddano ogółem ważne głosy z 
1.167.185.136 (jednego miliarda stu sześćdziesięciu siedmiu milionów stu osiemdziesięciu 
pięciu tysięcy stu trzydziestu sześciu) akcji, co stanowi 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych 
dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli oddano 
1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 
sto trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt 
siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów za, głosów 
przeciw wyborowi nie oddano, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych nie oddano, 
a zatem Uchwała nr 1 podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------  

Tożsamość Przewodniczącego Dariusza Marcina Leśniaka – Paduch, używającego imienia 
„Dariusz”, syna Zdzisława i Barbary, zamieszkałego według oświadczenia w Warszawie, 
przy ulicy Sarmackiej numer 18 m. 48 (02--972 Warszawa), legitymującego się dowodem 
osobistym oznaczonym AWD424667, ważnym do dnia 25 lutego 2023 roku, posiadającego 
numer PESEL 74112308972, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu 
osobistego. -------------- 

Po poinformowaniu przez notariusz o treści art. 46 ust. 1 pkt 2) - 5), art. 50 oraz art. 88 i art. 
89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 
roku, poz. 1464 ze zm.), Przewodniczący oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności 
powodujące unieważnienie jego dowodu osobistego. ------------------------------------------------  

Dariusz Leśniak - Paduch oświadczył, że udzielone mu pełnomocnictwo do chwili obecnej 
nie wygasło, nie zostało odwołane ani zmienione. -----------------------------------------------------  
 
Ad 3. i  Ad 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stosownie do treści art. 410 kodeksu 
spółek handlowych podpisał listę obecności i wyłożył ją do wglądu na czas obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  -------------------------------------------------------------  
 
Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, obecny jest 
pełnomocnik jednego akcjonariusza, któremu jako jedynemu przysługuje prawo uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 4061  - art. 4063 ustawy z dnia 15 września 2000 
roku kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1577 ze zm.), 
wymienionego na liście obecności, któremu przysługuje 1.167.185.136 (jeden miliard sto 
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sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) głosów, na 
ogólną liczbę 1.760.777.268 (jeden miliard siedemset sześćdziesiąt milionów siedemset 
siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zawierającą: ------------------  
-  10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,  ---------------  
-  11.000.000 (jedenaście milionów) akcji na okaziciela serii B,  -------------------------------  
-  10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C,  ----------------------------------  
-  29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii D,  -----------------  
-  3.614.200 (trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii 

E,  
-  4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii F,  ----------------------------------------  
-  9.644.180 (dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) 

akcji na okaziciela serii G,  -------------------------------------------------------------------------  
-  77.758.380 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy 

trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii H,  ----------------------------------------------  
-  1.045.102.820 (jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto dwa tysiące osiemset 

dwadzieścia) akcji na okaziciela serii I,  ----------------------------------------------------------  
-  560.157.688 (pięćset sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset 

osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii J,  ------------------------------------------------  
 
gdzie na 1 (jedną) akcję przypada 1 (jeden) głos, to jest 66,28 % (sześćdziesiąt sześć całych 
dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, a zatem Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----------------------------------  
 
Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo 
zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki, to jest 
w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym EBI nr 17/2018 i 
raportem bieżącym ESPI nr 5/2018 z dnia piątego października dwa tysiące osiemnastego 
roku (05.10.2018) roku, zgodnie z treścią art. 4021 – art. 4023 kodeksu spółek handlowych. ---  
 
Ad 5. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w 
sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------  
 

Uchwała nr 2/2018 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą 
IDH DEVELOPMENT 

spółka akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 5 listopada 2018 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą 
w Warszawie uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------  

 
§ 1 

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH 
DEVELOPMENT S.A. w brzmieniu: --------------------------------------------------------------------  
 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------  
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------  
3. Sporządzenie listy obecności. --------------------------------------------------------------------  
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4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------  

5. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------  
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. ------------------------------------  
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana 

Piotra Osuch. ---------------------------------------------------------------------------------------  
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada 

Paduch. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana 

Tomasza Beck. -------------------------------------------------------------------------------------  
10. Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------------------  
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------------------  
- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem 

milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % 
(sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, 
na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto 
osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć)  głosów, ------------------------------------ 

- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem 
milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-------------------------------
- 

- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem 
milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----------  

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------------  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------------------  
- wobec czego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, -----------------------------------  
- nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------  
 
Ad 6. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w 
sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści: ---------------------------------------------------------  
 

Uchwała nr 3/2018 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą 
IDH DEVELOPMENT 

spółka akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 5 listopada 2018 roku 
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w ten 
sposób, że: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------------------------------  
1)  Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z) ----------  
2)  Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z) -----------------------  
3)  Produkcja klejów (20.52.Z) ------------------------------------------------------------------------  
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4)  Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(20.59.Z) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

5)  Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z) -----------------------------------------  
6)  Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z) --------------------  
7)  Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z) ---------------------------  
8)  Produkcja włókien szklanych (23.14.Z) ----------------------------------------------------------  
9)  Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (23.19.Z) -------------  
10)  Produkcja cementu (23.51.Z) ----------------------------------------------------------------------  
11)  Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z) ----------------------------------------------------------------  
12)  Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z) -----------------------------------------  
13)  Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z) ----------------------------------------  
14)  Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (23.99.Z) --------------------------------------------------------------  
15)  Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z) ------------  
16)  Produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z) ------------------------------------------------------  
17)  Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z) ---------------------------------  
18)  Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (28.29.Z) -----------------------------------------------------------------------  
19)  Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (28.99.Z) -----------------------------------------------------------------------  
20)  Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z) -------------------------------------------------------  
21)  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z) --------------------  
22)  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z) --  
23)  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych (41.20.Z) -------------------------------------------------------------------------  
24)  Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z) -----------------------------------------  
25)  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (42.99.Z) --------------------------------------------------------------  
26)  Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z) ----------------------------------------------------  
27)  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)  
28)  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów 

przemysłowych (46.12.Z) --------------------------------------------------------------------------  
29)  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, 

statków i samolotów (46.14.Z) ---------------------------------------------------------------------  
30)  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z) ----------------------------------  
31)  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z) -------------------------------------------  
32)  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z) ---------------------------------------------  
33)  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

(47.19.Z) 
34)  Transport drogowy towarów (49.41.Z) -----------------------------------------------------------  
35)  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B) ------------------------  
36)  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z) -----------------------------  
37)  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) -----  
38)  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z) ------  
39)  Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).” ---------------------------------------------  
 
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------------------  
- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem 

milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % 
(sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, 
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na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto 
osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć)  głosów, ------------------------------------ 

- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem 
milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),------------------------------- 

- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem 
milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----------  

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------------  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------------------  
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, -------------------------------  
- nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------  
 
Ad 7. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w 
sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści: ---------------------------------------------------------  
 

Uchwała nr 4/2018 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą 
IDH DEVELOPMENT 

spółka akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 5 listopada 2018 roku 
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: Pana Piotra Osuch 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:  ----------------------------------------  
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie 
powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Osuch.  -------------------------------------------  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------  
 
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Pan Piotr Osuch 
wyraził zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, ----------  
 
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------------------  
- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem 

milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % 
(sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, 
na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto 
osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć)  głosów, ------------------------------------ 

- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem 
milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),------------------------------- 

- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem 
milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----------  

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------------  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------------------  
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, -------------------------------  
- nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------  
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Ad 8. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w 
sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści: ---------------------------------------------------------  

Uchwała nr 5/2018 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą 
IDH DEVELOPMENT 

spółka akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 5 listopada 2018 roku 
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Paduch 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:  ----------------------------------------  

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie 
odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Konrada Paduch. ---------------------- 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------- 
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------------------  
- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem

milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 %
(sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,
na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto
osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć)  głosów, ------------------------------------

- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),-------------------------------

- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem
milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----------

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------------------
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, -------------------------------
- nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------

Ad 9. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie w 
sprawie powzięcia uchwały, o następującej treści: ---------------------------------------------------------  

Uchwała nr 6/2018 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą 
IDH DEVELOPMENT 

spółka akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 5 listopada 2018 roku 
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: Pan Tomasza Beck 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IDH DEVELOPMENT Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje: ---------------------------------------- 
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§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDH DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie 
powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasz Beck. ------------------------------------------ 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ 
 
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Pan Tomasz Beck 
wyraził zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, ----------  
 
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------------------  
- w głosowaniu wzięło udział 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem 

milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 66,28 % 
(sześćdziesiąt sześć całych dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, 
na które przypada 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem milionów sto 
osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć)  głosów, ------------------------------------ 

- łączna liczba ważnych głosów to 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem 
milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć),------------------------------- 

- za przyjęciem uchwały oddano 1.167.185.136 (jeden miliard sto sześćdziesiąt siedem 
milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć) ważnych głosów, ----------  

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------------  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------------------  
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, -------------------------------  
- nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------------------------------  
 
Ad 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził brak wolnych wniosków.----------- 
 
Ad 11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  


