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z dnia 23 czerwca 2017 

Uchwała Walnego Zgromadzenia 

Innovative Commerce a.s.

z dnia 23 czerwca 2017

Walne  Zgromadzenie  niniejszym  dokonuje  wyboru  Pana  Andrzeja  Rączkowskiego  jako

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie postanowiło o odstąpieniu od wyboru komisji  weryfikacyjnej  Walnego

Zgromadzenia oraz powierzyło zliczenie głosów oraz funkcję protokolanta przewodniczącemu

Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Walnego Zgromadzenia 

Innovative Commerce a.s.

z dnia 23 czerwca 2017

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie roczne za rok 2016;

Uchwała została podjęta 

liczba  akcji,  z  których  oddano  ważne  głosy  wynosi  90.400.000  liczba  głosów  z  tych  akcji  wynosi

90.400.000, procentowy udział tych akcji w kapitale, zakładowym wynosi 89,98%, procentowy udział

ogółem  w  liczbie  głosów  wynosi  89,98%,  w  głosowaniu  oddano  „za”  łączną  liczbę  90.400.000

ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów

„wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała Walnego Zgromadzenia 

Innovative Commerce a.s.

z dnia 23 czerwca 2017

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu działalności Spółki oraz stanu jej majątku 
w 2016 roku

Uchwała została podjęta 



liczba  akcji,  z  których  oddano  ważne  głosy  wynosi  90.400.000  liczba  głosów  z  tych  akcji  wynosi

90.400.000, procentowy udział tych akcji w kapitale, zakładowym wynosi 89,98%, procentowy udział

ogółem  w  liczbie  głosów  wynosi  89,98%,  w  głosowaniu  oddano  „za”  łączną  liczbę  90.400.000

ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów

„wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała Walnego Zgromadzenia 

Innovative Commerce a.s.

z dnia 23 czerwca 2017

Walne Zgromadzenie zatwierdza wniosek dotyczący wyniku finansowego za rok 2016, tak że straty
finansowe, tj. Kwota w wysokości -62,85 tys. złotych zostaną przekazane na rachunek skumulowanych
strat z lat ubiegłych. 

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie  dokumentów  takich  jak:  raport  roczny  Spółki,  Sprawozdanie  Zarządu  na  temat
działalności  Spółki  oraz  stanu  aktywów  Spółki  w  2016  roku,  Sprawozdanie  Rady  Nadzorczej
z działalności  w  roku  2016,  Sprawozdanie  Rady  Nadzorczej  z  oceny  rocznego  sprawozdań
finansowych,  propozycja  pokrycia  straty  za  rok  2016,  Sprawozdanie  zgodnie  z  §  82  i  nast.  ZOK,
Oświadczenie  Rady  Nadzorczej  o  przegląd  sprawozdania  w  sprawie  stosunków  zgodnie  z  §  82  i
nast. ZOK należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 
Walne Zgromadzenie podejmuje również decyzję w sprawie podziału zysku i pokrycia straty. 
Biorąc  pod uwagę wyniki  Spółki  proponuje  się,  że  straty  finansowe,  tj.  kwota -62,85 tys.  złotych
zostaną przekazane na rachunek skumulowanych strat z lat ubiegłych. 

Uchwała została podjęta 

liczba  akcji,  z  których  oddano  ważne  głosy  wynosi  90.400.000  liczba  głosów  z  tych  akcji  wynosi

90.400.000, procentowy udział tych akcji w kapitale, zakładowym wynosi 89,98%, procentowy udział

ogółem  w  liczbie  głosów  wynosi  89,98%,  w  głosowaniu  oddano  „za”  łączną  liczbę  90.400.000

ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów

„wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono

Uchwała Walnego Zgromadzenia 

Innovative Commerce a.s.

z dnia 23 czerwca 2017



Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2016 sporządzone na dzień 31 grudnia
2016 roku, łącznie z opinią biegłego rewidenta z jego weryfikacji;
Za okres obrotowy 2016 Spółka poniosła stratę w wysokości -62,85 tys. złotych.
Podstawowe dane z rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 

Kapitał zakładowy wynosi 4,063,000 CZK
Przychody netto ze sprzedaży 0,00
Strata z działalności operacyjnej w wysokości: - 63,50 tys. złotych
Strata netto w wysokości -62,85 tys. złotych
Aktywa razem: 10,45 tys. złotych

Uchwała została podjęta 

liczba  akcji,  z  których  oddano  ważne  głosy  wynosi  90.400.000  liczba  głosów  z  tych  akcji  wynosi

90.400.000, procentowy udział tych akcji w kapitale, zakładowym wynosi 89,98%, procentowy udział

ogółem  w  liczbie  głosów  wynosi  89,98%,  w  głosowaniu  oddano  „za”  łączną  liczbę  90.400.000

ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów

„wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono


