
PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ – ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 SIERPNIA 2022  R. – 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
 

Uchwała nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022  roku  

w sprawie  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
§ 1 

Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. działając na podstawie 
art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać Przewodniczącego 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ……………………………………… 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
przyjęcia porządku obrad  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w 
następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania 

uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2021 oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania 
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 

6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 
obrotowy 2021. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 
rok obrotowy 2021. 

8. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 

za rok 2021. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty  za rok 2021. 
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania 

obowiązków przez Prezesa Zarządu za rok 2021. 
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania 

obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2021. 



15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na 
nową kadencję. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ponownego zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ponownego zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ponownego zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020. 
22. Zamknięcie obrad. 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 
§ 1  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji 
Skrutacyjnej.  

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 

 
§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Letus Capital S.A. za rok 2021, 
obejmującego: 

1) wprowadzenie,  
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje kwotę 10 436 439,06 zł (dziesięć milionów czterysta 
trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych i sześć groszy),  

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., 
wykazujący stratę netto w kwocie 1 601 603,76 zł (jednego miliona sześciuset 
jeden tysięcy sześciuset trzech złotych i siedemdziesięciu sześciu groszy),  

4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 
r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w 



kwocie 22 658,92 zł (dwudziestu dwóch tysięcy sześciuset pięćdziesięciu ośmiu 
złotych i dziewięćdziesięciu dwóch groszy),  

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 
31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 601 603,76 
zł (jednego miliona sześciuset jeden tysięcy sześciuset trzech złotych i 
siedemdziesięciu sześciu groszy),  

6) dodatkowe informacje i objaśnienia, 
 

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta SDO Audyt sp. z o.o. z 
siedzibą w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 37 lok. 10 z badania sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 
rok 2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Letus Capital S.A. za rok 
obrotowy 2021. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  

 za rok 2021 
 

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Letus Capital S.A. 
za rok 2021, obejmującego: 

1) wprowadzenie,  
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje kwotę 14 734 510,09 zł,  
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., 

wykazujący stratę netto w kwocie 1 283 143,93 zł,  
4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 

r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w 
kwocie 697 455,39 zł,  

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 
31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 283 088,73 
zł, 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia, 

 
oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta SDO Audyt sp. z o.o. z 
siedzibą w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 37 lok. 10 z badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy 
Kapitałowej za rok 2021, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej Letus Capital S.A. za rok obrotowy 2021. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

 
 



Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy 

Kapitałowej za rok 2021 
 

§ 1  
Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 
po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy 
Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 
2021 r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 
 

Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
pokrycia straty za rok 2021 

 
§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia 
stratę Spółki za rok 2021 w wysokości 1 601 603,76 zł (jeden milion sześćset  jeden 
tysięcy sześćset trzy złote 76/100) pokryć z zysków lat przyszłych.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
udzielenia Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium z pełnienia przez niego 

obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021 
 

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych postanawia udzielić Panu Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 
 



Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
udzielenia Krzysztofowi Moszkiewiczowi absolutorium z pełnienia przez niego 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 
 

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
2021. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
udzielenia Michałowi Olszewskiemu absolutorium z pełnienia przez niego 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 
 

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych postanawia udzielić Panu Michałowi Olszewskiemu absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
2021. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
udzielenia Cezaremu Graulowi  absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 
 

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych postanawia udzielić Panu Cezaremu Graulowi absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
2021. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 



 
Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Letus Capital S.A.  

z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  
w sprawie  

udzielenia Adamowi Wytrążkowi absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 

 
§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych postanawia udzielić Panu Adamowi Wytrążkowi absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
2021. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
 

Uchwała nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
udzielenia Łukaszowi Kopce  absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 
 

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kopce absolutorium z wykonania 
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Letus Capital S.A.  

z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  
w sprawie  

powołania Michała Olszewskiego na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki 
 

§ 1  
Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia 
powołać Pana Michała Olszewskiego w skład  Rady Nadzorczej na nową kadencję. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
 
 
 



Uchwała nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
zmiany uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spółki za rok 2018 
 

§ 1  
W związku z Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital 
S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie ponownego 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 w Uchwale nr 9 po § 1 
ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 w brzmieniu:  
 
„ § 1 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 
1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, 
obejmujące:  

1) wprowadzenie,  
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów 

i aktywów wykazuje kwotę 11.059.136,46 zł (jedenaście milionów pięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i czterdzieści sześć groszy)  

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., 
wykazujący stratę netto w kwocie 2.226.476,18 zł (dwóch milionów dwustu 
dwudziestu sześciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu złotych 
i osiemnastu groszy), 

4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 
r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w 
kwocie 95,20 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy),  

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 
31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 
2 226 476,18 zł (dwóch milionów dwustu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu 
siedemdziesięciu sześciu złotych i osiemnastu groszy), 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.” 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 
 

Uchwała nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
zmiany uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spółki za rok 2019 
 

§ 1  
W związku z Uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital 
S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie ponownego 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 w Uchwale nr 12 po § 1 
ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 w brzmieniu:  



 
„ § 1 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 
1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, 
obejmujące:  

1) wprowadzenie,  
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i 

aktywów wykazuje kwotę 10.946.644,23 zł (dziesięć milionów dziewięćset 
czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i dwadzieścia trzy 
grosze),  

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., 
wykazujący stratę netto w kwocie 143.266,97 zł (stu czterdziestu trzech tysięcy 
dwustu sześćdziesięciu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy), 

4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 
r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w 
kwocie 44,78 zł (czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy), 

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 
31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 143.266,97 zł 
(stu czterdziestu trzech tysięcy dwustu sześćdziesięciu sześciu złotych i 
dziewięćdziesięciu siedmiu groszy),  

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.” 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 
 

Uchwała nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
zmiany uchwały w sprawie ponownego zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spółki za rok 2020 
 

§ 1  
W związku z Uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital 
S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie ponownego 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 w Uchwale nr 15 po § 1 
ust. 3 dodaje się ust. 4, 5, 6 w brzmieniu:  
 
„ § 1 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 
1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, 
obejmujące:  

1) wprowadzenie,  
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie pasywów i 

aktywów wykazuje kwotę 11.981.959,09 zł (jedenaście milionów dziewięćset 



osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 
dziewięć groszy),  

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., 
wykazujący zysk netto w kwocie 21.308,99 zł (dwudziestu jeden tysięcy trzystu 
ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy).  

4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 
r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w 
kwocie 27 553,83 (dwudziestu siedmiu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu trzech 
złotych i osiemdziesięciu trzech groszy),  

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 
31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę21.308,99 zł 
(dwudziestu jeden tysięcy trzystu ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu 
groszy),  

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.” 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 
 

Uchwała nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
pokrycia straty za rok 2018 

 
§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia 
stratę Spółki za rok 2018 w wysokości 2.226.476,18 zł (dwóch milionów dwustu 
dwudziestu sześciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu sześciu złotych i osiemnastu 
groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Letus Capital S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  

w sprawie  
pokrycia straty za rok 2019 

 
§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia 
stratę Spółki za rok 2019 w wysokości 143.266,97 zł (stu czterdziestu trzech tysięcy 
dwustu sześćdziesięciu sześciu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy) pokryć z 
zysków lat przyszłych.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 



 
Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Letus Capital S.A.  

z siedzibą w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2022 roku  
w sprawie  

przeznaczenia zysku za rok 2020 
 

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia 
zysk Spółki za rok 2020 w wysokości 21.308,99 zł (dwudziestu jeden tysięcy trzystu 
ośmiu złotych i dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z 
lat ubiegłych.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 
Zamknięcie obrad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


