
Uchwała nr 01/08/2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A. 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Wealth Bay Spółka 

Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.  

 
w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 284.177 akcji, co stanowi   37,89 % kapitału  

zakładowego, łącznie oddano 284.177 ważnych głosów, 

oddano 284.177 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu  

uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. 

 

Uchwała nr 02/08/2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A. 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi 

wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Wiaderek.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

 
w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 284.177 akcji, co stanowi 37,89 % kapitału 

zakładowego,  

łącznie oddano 284.177 ważnych głosów,  

oddano 284.177 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu 

uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”.  

 

 

Uchwała nr 03/08/2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A. 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi 

przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:  

1. Otwarcie Zgromadzenia.  

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.  

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  



5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał.  

6. Przyjęcie porządku obrad.  

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 

2016 oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 

rok obrotowy 2016.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 

roku obrotowym 2016.  

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.  

 
oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału       

zakładowego,  

 uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 

0    głosów „wstrzymujących się”.  

Uchwała nr 04/08/2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A. 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

2016 oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi 

(dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:  

1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku),  

2) sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2016 (tj. za 

okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku), którego części stanowią: 

wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, 

rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, 

dodatkowe informacje i objaśnienia, 

według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 

grudnia 2016 roku stratą netto w wysokości 2.487.442,60 złotych, a suma 

bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 2.381.104,45 złotych oraz 

3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

(jednostkowego) Spółki za 2016 rok,  

4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego (jednostkowego) za rok 

obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym, niniejszym zatwierdza:  

1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z 

działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz  



2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe Spółki za rok 

obrotowy 2016 na które składają się:  

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  

b) bilans,  

c) rachunek zysków i strat,  

d) rachunek przepływów pieniężnych,  

e) zestawienie zmian w kapitale własnym, 

f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia, według którego Spółka jednostkowo 

zamknęła rok obrotowy 2016 stratą netto w wysokości 2.487.442,60 złotych, a 

suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 2.381.104,45 złotych.  

 
oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału          

zakładowego,  

uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów  

„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  

 

Uchwała nr 05/08/2017 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A. 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 

obrotowym 2016 

  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi 

postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości 

2.487.442,60 złotych pokryć z zysków lat następnych.  

 
oddano 284.177 ważnych głosów z 284.177 akcji, stanowiących 37,89 % kapitału  

zakładowego,  

uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 284.177 głosami „za”, przy 0 głosów              

„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.  

 


