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UCHWAŁY PODJĘTE  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  

IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 

W DNIU 28 SIERPNIA 2017 ROKU 

 

UCHWAŁA NR 1 
 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
IFM Global Funds S.A. 

z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141C 
z dnia 28 sierpnia 2017 roku 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala 

się co następuje: 

§ 1 

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Łukasza 

Krause.                            

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych 

akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem 

uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono 

sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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UCHWAŁA	NR	2	

Nadzwyczajnego	Walnego	Zgromadzenia	Akcjonariuszy	

IFM	Global	Funds	S.A.	

z	siedzibą	w	Katowicach,	Al.	Korfantego	141C	

z	dnia	28	sierpnia	2017	roku 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki  

w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie 

internetowej Spółki w dniu 25 lipca 2017 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 20/2017               

w dniu 25 lipca 2017 roku.         

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Dominik na członka Rady 

Nadzorczej IFM Global Funds S.A.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (Artykuł 8 ust. 2 lit.a)) 

i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do 

obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie 

akcji serii A1, A2,E oraz dematerializacji akcji serii A1,A2,E. 

7. Zamknięcie obrad. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych 

akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem 

uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono 

sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

IFM Global Funds S.A. 

z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141C 

z dnia 28 sierpnia 2017 roku 

 

w sprawie: powołania Pana Piotra Dominik, PESEL 80092108417 na członka Rady Nadzorczej 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 1 i ust. 2 

Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Dominik, PESEL 80092108417, na 

członka Rady Nadzorczej IFM Global Funds S.A.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych 

akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem 

uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono 

sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA NR 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

IFM Global Funds S.A. 

z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141C 

z dnia 28 sierpnia 2017 roku 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu 

jednolitego statutu 

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 

Artykułu 26 ust. 2 lit. a. Statutu Spółki, w związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 

24 lipca 2017 r. w sprawie zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu 

serii A1 w liczbie 5.500.000 (słownie: pięciu milionów pięciuset tysięcy) na akcje na okaziciela 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że 

Artykuł 8 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

a.  „5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości 

nominalnej 0,10  złotych (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 

do 5.500.000.” 
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§ 2 

Wobec powyższej zmiany, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 par. 5 

Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w zakresie § 1 z dniem rejestracji, zaś w zakresie § 2 z chwilą 

podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych 

akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem 

uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono 

sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA NR 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

IFM Global Funds S.A. 

z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141C 

z dnia 28 sierpnia 2017 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii A1, A2 oraz 

dematerializacji akcji serii A1,A2. 

§ 1 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie do 

obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii A1, A2.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii 

A1, A2, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 

czynności prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu 

w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii A1,A2. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 

czynności prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A1, 

A2, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii A1,A2. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia akcji do depozytu 

prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w z chwilą podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych 

akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem 

uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono 

sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

 

 

 


