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AKT NOTARIALNY
Dnia ósmego lutego dwa tysiące trzynastego roku (08.02.2013 r.) Został sporządzony
prZęZ notariusza Wojciecha Michalewicza w jego Kancelarii Notarialnej
w Katowicachprzy ulicy Dąbrówki numęr l5lt,protokół prostujący oczywistąomyłkę

w akcie notarialnym - protokół NadzwczaJnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INVESTMBNT FUND MANAGERS Spółka Akcyjna Z siedzibą W
Zawartą

Warszawie z dnia 01 lutego 2013 roku Repertorium A numer 62512013. -------

PRoToKÓŁ
w PRZBDMIOCIE SPROSToWANIA oCZYWISTEJ oMYŁKI
s 1. W dniu 01 lutego 2013 roku w tutejszej Kancelarii Notarialnej sporz ądzony został

akt notarialny - protokół Nadzwyc Ząnego Walnego

Zgtomadzenia Spółki

INVESTMENT FLND MANAGERS Spółka Akcyjna z siedz\bąw Warszawie notarialny Repertorium A numer

62512013.--------

akt

-------l:-:

W paragrafię 2 powołanego wyŻej aktu notarialnego na skutek oczywistej omyłki
pisarskiej błędnie wpisano dwukrotnie w uchwale nr 3l2o13 orazdwukrotnie wpisano

W opinii Zarządu W sprawie uzasadnienia powodów pozbawienia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w uchwale nr 4l2OI3 oraz dwukrotnie w
uchwale rv 512013 i uchwale nr 612013 błędnie wpisano fi.mę Spółki jako Investment
Fund Manager podczas, gdy prawidłowo winna być wpisana prawidłowa firma Spółki
Investment Fund Managers

Prostuje się w tej częściparagraf 2 powołanego powyżej aktu notarialnego w ten
sposób, ze dwukrotnie w uchwale nr 3/2OI3, dwukrotnię w opinii Zarząduw sprawie

Ż

uzasadnienia powodów pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki, w uchwale nr 4l20I3, dwukrotnie w uchwale nr 5l20I3 i uchwale nr 612013
podaje się prawidłową nazwę Spółki jako Investment Fund Managers

$ 2. Wypisy wydaje się uprawnionym.

Na oryginale podpis notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA
mgr Wojciech Michalewtcz,40-081 Katowice, ul. Dąbrówki nr 15/1
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Tytułem taksy notarialnej pobrano kwotę I,00 zł powiększoną o podatek od towarów i

usług (23%)
dwadzie

ścia

w wysokości0,23 Zł, czylt

łącznte kwotę I,23

zł fieden złoty i

trzy gro sze)

Katowice, dnia ósmego lutego dwa tysiące trzynastego roku (08.02.2013 r.)
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Repertorium A numer 62512013

\ruYF3BS

AKT NOTARTALI{Y

Dnia pierwszego lutego dwa tysiące trzynastego roku (0I.0Ż.2013 r.) przed asesorem

notarialnym Przemysławem Michalewiczem, zastępującym notariusza Wojciecha
Michalewlcza w jego Kancelarii Notarialnej w Katowicach' przy ulicy Dąbrówki
numer 15/1 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenle Spółki INVESTMENT

FUND MANAGERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem
Warszawa 00-540, Aleje Ujazdowskie numer 4I, NIP 526-27-50-360, REGON
015611781, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem

KRS 0000322019. -------------------

PRoToKÓŁ
$ 1. Nadzsvyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTMENT FLIND

Społka Akcyjna

z

siedzibą

w

MANAGERS

Warszawie otworzył Władysław JaWień, ktory

strvierdził, że na dzień dzisiejszy 1 lutego 2013 roku na godzinę

12oo

zostało zwołanę

\adzwyc zajne Walne Zgromadzenie.
\\'r'brany na przewodniczącego Nadzwycza1ne Walnego Zgromadzęnia Władysław
_Iarr'ień,

|:tórego

syn Jana i GenoweĄr, zamieszkały w Tychach, przy ulicy Astrów numer 33,
tozsamośćustalił zastępca notariusza na podstawie dowodu osobistego o serii

- numerze AIP 561384' po podpisaniu listy obecnościstwierdził, Że Zgromadzenie

cdbrrł'a się w trybie art. art.303' 398

i

405 Kodeksu spółek handlowych, że na

Złrotnadzeniu jest reprezentowane I00% kapitału zakładowego Spółki dysponującego
_

5-50000 (szesnaściemilionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcjami, a więc

2

Zgromadzente zdolne jest do podjęcia wiĘących uchwał, a nikt z obecnych nie
sprzeciwił się odbyciu Zgromadzęnl'a i porządkowi obrad, a zatem Zgromadzenie jest
zdolne do podjęciawiĘących uchwał. --------

$ 2. Nadzvryczajne Walnę Zgromadzenle podjęło w głosowaniu jawnym następujące

.,'

--------l'a"l.'.

uchwały:

a

'

.:
:

Uchwała Nr 1/2013
Nadnvyczaj nego Walne go Zgr omadzenia
Investment Fund Managers Spółka Akcyjna

z dnia

1 lutego 2013

roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
ń

w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz pozbawienia w interesie

spółki doĘchczasowego akcjonariusza prawa poboru

Działającna podstawie art. 43 1 $ 1, $ 2 pkt

1

w zwlązku z

art.

432 5

1

Kodeksu spółek

handlowych, Nadzwycza1ne Walne Zgromadzęnlę Investment Fund Managers Spółka

Akcyjna z siedz\bąw Warszawie (dalej: ',Spółka'') postanawia, co następuje: --------J-s1.
1.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w drodzę subskrypcji prywatnej o kwotę
nte wyŻsząniŻ 490.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Ż.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji do 4900000 (cztery

'.

:ti

miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od
0.000.001 do nie więcej

niż 4.900.000, o wartościnominalnej 0,10

(dziesięć groszy) każda akcja,

z

5

złotych

til

ktorymi nie będą związane żadne szczegóLne

uprawnienta (zwanych dalej: ,,Akcjami serii B"). ------

I

t

rJ
il

I
3

s2.

1. Podwyższenię kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych

w$

1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbtę objętych Akcji

serii B.

2. Upowaznia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii B.

3
':

+i.

Akcje serii B uczestnicząw dywidendzie począwszy od dnia

1 stycznia 2014 r. (tj.

Akcje serii B zostanązaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej --------

5. Zarząd określiszczegółowo Warunki subskrypcji akcji serii B' w szczęgolności:---- warunki umowy o objęciu akcji w trybie subskrypcji prywatnej,--------- ustali wzór dokumentu _ umowy objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej, ----

- określiszczegołowe zasady przydziału i dokonania przydziału

Akcji serii B.

6' Umowa (umowy) o objęcie akcji serii B winna/-y byc zawaftal-e w terminie
dnia 10 marca 2013

7. Akcje sęrii

B

r.

do

---------

zostanąpokryte w całościprzed' rejestracją podwyższenia kapitału

zakładowego. Akcje serii B zostanąpokryte w całościwkładem pienięznym. --------

s3.
1' Na podstawie aft. 433 $ 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza

się w całościprawo poboru Akcji serii

B

przysługujące dotychcżasowemu

akcjonariuszowi. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzentu
Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną
cenę emisyjną.

:.

Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w ust. 1 powyżej, pozbawienie prawa
p

)'
,d

:h
1e

-i

'

oboru doty chczasowe go akcj onari usza IeŻy w interę sie S półki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzęnie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyla
się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji
serii B przez dotychczasowego akcjonariusza.

s4.

Upowaznia się ZarządSpółki do zaoferowania Akcji serii B wybranym przez Zarząd
Spółki inwestorom w liczbie nie większej ntż99.---

ss.

Zobowiąząe się

i

upowaznia Zarząd Spółki do złożęniaoświadczenia przed

zgłoszentem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców

formie aktu notarialnego,

o

wysokości objętego kapitału zakładowego w

przepisu art. 431 $7 w zw. z art.310 $2 Kodeksu spółek handlowych. -----_----s6.

Upowaznia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i

prawnych dla wykonania niniejszej

uchwĄ oraz

zarejestrowania

podwyzszenia

kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. ----_
$7.

Uchwała wchodzi w życie z chwiląpodjęcia.

Przewodniczący stwierdził, Że oddano wazne głosy z 5500000 (pięó milionów Pieóset

tysięcy) akcji imiennych seria

A

oraz

z

11250000 fiedenaście milionów dwieście

pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela seria

A co stanowi

I0o% tych akcji w kapitale

zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów,

oddano 16 75O 000 głosów, przecrw
zgło szono sprzec iwu

or az )

0

za przyjęciem uchwały

głosów, wstrzymało się

0

głosów, nie

że uchw ała zo stała pr zyj ętaj e dno gło śnię . - - - - - -

opinia Zarządu
lnvestment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie uzasadnienia powodów pozbawienia prawa poboru

doĘchczasowego akcjonariusza Spółki
z dnia I lutego 2013 r.

5

Zarząd Investmęnt Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie działając w trybie art.

433

$2

Kodeksu spółek handlowych przedkłada Nadzwyc zajnemu Walnemu
Zgromadzęniu opinię dotyczącą pozbawienia prawa poboru dotychczasowego
akcjonariusza Spółki w całościw odniesieniu do akcji nowej emisji serii B.

W związku zplanami rozwojowymi Investmęnt Fund Managers S.A. w opinii Zarządu

d

t'

.Spółki niezbędne jest dokapitalizowanie Spółki oraz podwyzszenie

re

'.zakładowego Spółki. Emisja akcji w ofercie prywatnej daje moŻliwośćnajszybszego
pozyskania kapitału zakładowego' w związku Z powy Ższym oraz w związku

..
l

kapitału

z

faktem,

Że dotychczasowy akcjonariusz nie wyraził woli objęcia akcji, Zarząd wnosi

o

rłvłącznieprawa poboru dotychczasowego akcjonariusza w całości.
r1
rla

Sposób ustalenia ceny zostanie przeprowadzony przęz Zarząd na zasadzie rokowań
n

rzeprow adzony ch z

p

otencjalnymi inWe storami.

------

-

Uchwała Nr 2 12013
:

set

l{adzrvyczaj nego Walnego Zgr omadzenia

;cie

lnvestment Fund Managers Spółka Akcyjna

taie

z dnia

''ały

nie

1 lutego 2013

W Sprawie podwyższenia

roku

kapitału zakładowego

rł drodze emisji akcji zrvykłych na okaziciela serii C oraz pozbawienia w interesie
spółki doĘchczasowych akcjonariuszy prawa poboru

)l.:łając napodstawięat1' 431 $ 1' $ 2 pkt 1 w związkuzart.432 51Kodeksu spółek
-:::d1orrych' Nadzwyczajne Walne Zgromadzenle Investment Fund Managers Spółka
-.:.J', jfl&

z sledzlbąw Warszawie (dalej: ,,Spółka'') postanawia, co następuje:-----------

6

$1.
1.

PodwyŻsza się kapitał zakładowy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej
o kwotę

wyŻsząniż 33.500 zł (trzydzieśct trzy tysiące pięóset złotych).2. Podwyzszenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze
emisji nie więce1 niz
335.000 (trzysta trzydziesci pięć tysięcy) akcji zwykłychna okaziciela
serii c;.uil'nte

numerach od 000.001 do nie więcej niŻ 335.000

złotych (dziesięć groszy) kaŻda akcja,

z

o

,t l. .

'

war1ości nominalnej'0,ió''','

którymi nie będą związane Żndne

szczegóIne uprawnienia (zwanych dalej: ,,Akcjami serii

C'').------

--------

f

/

ll

s2.

l]powaznia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii C.
Ż. Akcje serii C uczestnic Ząw dywidend zie począwszy
od dnia 1 stycznia 2014 r. ----(tj ' będą po raz pierwszy uczestnic zyc w podziale
zysku za rokobrotowy 2OIa);---1.

1

J.

Akcje serii

C

zostaną zaoferowane Panu Arturowi Chabowskiemu

w

ramach

subskrypcji prywatnej -------4. Zarząd

okreśiiszczegołowo warunki subskrypcji akcji serii C, w sz1zególności:----

- warunki umowy o objęciu akcji w trybie subskrypcji prywatnej,--------- ustali wzor dokumentu _ umowy objęcia akcji w trybie
subskrypcji prywatnej, ----

- określiszczegołowe zasady przyd,ziału i dokonania przydziału
5.

Akcji serii C, ------

Umowa o objęcie akcji serii C winna byc zawafta w terminie do dnia
10 marca
2013r.

6.

Akcje serii C zostanąpokryte w całościprzed' rejestracją podwyzszenia
kapitału
zakładowego. Akcje serii C zostanąpokryte w całościwkładem
pienięznym. --------

s3
1.

Na podstawie art. 433 $ 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie
Spółki, wyłącza

się w całościprawo poboru Akcji serii C przysługujące dotychczasowym

akcjonariuszom. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu

l"

-lltLllr

lłillrL.li

7

Spółki opinię uzasadniającą powo dy pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną
cenę emisyjną.
ó

Zgodnie

Ż.

Y

z

opinią Zarządu, o której mowa w ust. 1 powyżej , pozbawienie prawa

poboru dotychczasowych akcjonariuszy IeŻy w interesie Spółki.
Nadzwycza1ne Walne Zgromadzenię po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyla

1

IZ

się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnięnie wyłączenia prawa poboru Akcji

'o

seri

ls-.

iC

pr

zez doty chczasowych akcj onariuszy.

-

--

--

$4

rc

Zobowiązu1e

się i upowaznia Zarząd Spółki do złożeniaoświadczenia przed

zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, w
Iormie aktu notarialnego,

o wysokości objętego kapitału zakładowego W

trybie

przepisu art. 431 $7 w zw. z art. 310 $2 Kodeksu spółek handlowych. --------

rch

ss.
L-powaznia się Zaruąd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i

nralvnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyzszenia
'apitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
s6

. chrr'ała wchodzi w Życie z

chwiląpodjęcia.

,,
--:'--'----------_
.:.

llca
?:zerr'odntczący stwierdził, Że oddano wazne głosy z 5500000 (pięć milionów pięćset
tału

._'

_.ięc}')

akcji imiennych seria

A

oraz

z

11250000 fiedenaście milionów dwieście

:.-'cdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela seria A co stanowi IOO% tych akcji w kapitale

:..ładowym, łącznie oddano 16 750 000 waznych głosów, Za przyjęciem uchwały
'łącza
)\\Ym

lzeniu

";dano 16 750 000 głosów, przeciw
::

]

0

głosów, wstrzymało się

0

.'szono sprzeciwu oraz' ze uchwała została przyjętaj edno gło śnie.------

głosów, nie

8

Opinia Zarządu
D;

Investment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie uzasadnienia powodów pozbawienia prawa poboru

S:

doĘchczasowych akcj onariuszy Spółki
z dnia 1 lutego 2013

r'
,

r,.,il

.1 ,,'.:

Zarząd Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie działając w trybie
art,

433

$2

Kodeksu spółek handlowych przedkład,a Nadzwyc zajnemu Walneńu
1i
Zgromadzeniu opinię dotyczącą pozbawienia prawa poboru dotychczaro-r.ł''/.!i
akcjonariuszy Spółki w całościw odniesieniu

_T

:

do akcji nowej emisji serii C.

W związku z planami rozwojowymi Investment Fund Managers S.A. w opinii Zarządu
Spółki niezbędne jest dokapitalizowanie Spółki oraz podwyzszenie kapitału
zakładowego Spółki' Emisja akcji

w ofercie prywatnej

pozyskania kapitału zakład,owego'

w

d,aje możliwośćnajszybszego

związku Z powy Ższym oraz

w

związku

z

faktem,

Że dotychczasowi akcjonariusze nie wyrazili woli objęcia akcji, Zarząd, wnosi

o

wyłącznie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości

Sposób ustalenia ceny zostanie przeprow adzony przez Zarząd na zasadzie
rokowań
\'. "
przeprowadzonychzPanemArturem Chabowskim.______

,:: r:

"

lL-,1'

Uchwała Nr 3 /2013
Nadzrvyczaj nego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers Spółka Akcyjna

z dnia

1 lutego

i

Z0l3 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji zwyklych na okaziciela serii

D orazpozbawienia w interesie

spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

:n:

rUrl*

--.ur*

_

tuil,1

-

lil"r.,ir

-

[ r!iu.

I
Działając napodstawieart.437

$ 1, $ 2pkt.

1w zwiękuzart.432$

1Kodeksu
s:ółek handlowych' Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenielnvestment Fund
Managers
Scółka Akcyjna z siedzibąw
Warszawie (dalej: ,,Spółka") postan
awia,co następuje: -$1

Podlłyzsza się kapitał zakład,owy
Spółki w drodze subskrypcji prywatnej
o kwotę
nie rrl'zsz ąniż 26'500 zł (dwadzieścia
sześćtysięcy pięćset złotych).
Podrrr'zszenie kapitału zakładowego
nastąpi w drodze emisji do 265.000
(dwieście
sześćdziesiątpięó tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii D'
o numerach od
łltl0'001 do nie więcej
niŻ265'000, o wartości nominalnej
0,1 O złotych(l0 groszy)
'u:ou
' zktorymi nie będą zwięane żadnę szczegolne uplawnienia (zwanych
i:o'
calej ..Akcjami
serii D").

ąm.

rnu

ch

tdu

ału
:go
:m.
o

s2
Podrir-zszenie kapi tału zakładowego
zostanie dokonane w granicach
określonych
1
niniejszej
i
uchwały w wysokości odpowiadającej
":'
liczbieobjętych Akcji
-.:rii D.

{^cje serii D emitowane będą po
cenie równej ich wartości nominalnej.tj.
0,10
::tlirch (dziesięć groszy) za jednąakcję.----+kcje serii D uczestnic ząw dywidend
zie począwszy od dnia
:l' :ędą po raz pierwszy uczęstnic
zyc

--:-

__--

1 stycznia2014r.-----

w podzia.ezysku za rokobrotowy 2014);----

ii"'--ie serii

D zostaną zaoferowane

W ramach subskrypcji prywatnej
pracownikom

S:.łki rir branym przez Zarząd' Spółki, po
uprzednim przedstawieniu listy
Radzie

"..czorczej i uzyskaniu jej akceptacji. _________
]':zad określiszczegółowo warunki
subskrypcji

le

akcji serii D,

w

szczegolności:----

- .',:ILlni umowy o objęciu akcji
w trybie subskrypcji prywatnej,---------

_

-s:''i,iizór

dokumentu _ umowy objęcia akcji
w trybie subskrypcji prywatnej, ---|'_ ._\" szczegołowe
Zasady przydziału i dokonani a przydziału
Akcji serii

D'

10

6' Umowa

(umowy) o objęcie akcji serii

D

winnal-y być zawartal-e w terminie do

dnia 10 marca 2013 r.--------7.

Akcje serii D zostanąpokryte w całościprzed rejestracją podwyŻszenia kapitału
zakładowego. Akcje serii D zostanąpokryte w całościwkładem pienięznym.--------

s3
1.

Na podstawie aft. 433 $ 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki,
wyłączq

się W całościprawo poboru Akcji serii D przysługujące d,otycIlczaso-rłrym

akcjonariuszom. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu /
Spółki opinię uzasadnia1ącą powo dy pozbawienia prawa poboru oraz prop"""L=u/
cenę

emisyjną.

2' Zgodnie z
3'

----------7,,

opinią Zarządu, o której mowa w ust. 1 powyzej

,

pozbawtenie prawa

poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenię po
,zapoznaniu się z opinią Zarząduprzychyla
się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa
poboru Akcji

7--.-

.:_j.-

-

serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy.
$4.

Zobowiązqe się

i

upowaznia Zarząd, Spółki

do

złoŻenta oświadczenia przed.

zgłoszeniem podwyŻszenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorcow;
w
formie aktu notarialnego, o wysokości objętego kapitału zakładowego
w trybie
przepisu art.43l $7 w Zw. Z art.310 $2 Kodeksu spółek handlowych.
--------

ss.
Upowaznia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynnośc
i faktycznych i
prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania
podwyzszenia
kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przed,siębiorców KRS.

!

:':",,

,".L ;,

*

n

:'.

'Tt",'-r',
Lll

s6.
Uchwała wchodzi w życie z chwiląpodjęcia.

i",iulllTT

rl'

*,"1!u,,

- I

l

11

Przerł'odniczący stwierdził, że oddano waŻne głosy z 5500000
(pięć milionów
plęćset tysięcy) akcji imiennych seria A oraz z II25OO00 (edenaście
miiionów
du'ieście pięódziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela seria A co
stanowi 100% tych

edo
ritału

akcji w kapitale zakładowym' łącznie oddano 16 750000 waznych głosów)
za
pr4'jęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów,
wstrzymało się

$ag,za

0 głosów' nie zgłoszono Sprzeciwu oraz'ze uchwałazostałaprzyjętajednogłośnie.

.

D),Ę'm

Opinia Zarządu

lzeniu /
lu anąl
'-----

I

Investment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie uzasadnienia powodów pozbawienia prawa poboru

i
/

doĘchczasowych akcjonariuszy Spółki

/-'

prawa

z d,nia I lutego 2013 r.

p'chyla

Z::za!' Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie działając
w trybie art.
'-:
-1 ,i 2 Kodeksu spółek handlowych przedkłada ' Nadzvryczajnemu Wa1nemu

'Ąkcji

'f::onadzeniu opinię dotyczącą pozbawienia prawa poboru dotychczasowych
;':''.:tlll&riUszy Spółki w całościw odniesieniu do akcji nowej
emisji serii D.
przed
\\., W
:11'bie

1.ch i
izenia

-

:n

-

przedmiotowej emisji

] :j:io\\r'ch
!:

'

"':

akcji w ofercie prywatnej jest

wprowad zenię

instrumentów motywujących pracowników Spółki do osiągania przez
iak najlepszych wyników finansowych. Podnieśćbowie m należy, iż zuwagi
na

""_'*':::r prowadzonej przez Spółkę działalności,jednym z kluczowych czynników
*:' _. : -''.-cr ch o rozwoju Spółki, jest
wysoko wyspe cja\izowana kadra pracownicza.
'* - ':osci zatrudnionych pracowników
są kluczowe w procesie pozyskiwania
'
: _:" i'ientów, utrzymania dobrych relacji z d'otychczasowymi klięntami oraz
ania jakości świadczonych przez Spółkę usług. W ocenie Zarządu
Spółki
_'':
j:ie powiązanie interesu kluczowych ,dla Spółki pracownikow
--]''
':'
z interesami
'

"]'-*

"'o'

: S:.iłki oraz j.j

pozostałych akcjonariuszy

jest najlepszym

gwarantem

'''i *''':'':iat.vchosóbwSpółce orazzapewnieniaSpółcestałegowzrostujejwartości'

12

W związku

Z

powyższym oTazw zwtęku z faktem, Że dotychczasowi akcjonariusze nie

vłyrazili woli objęcia akcji, Zarząd wnosi o wyłącznie prawa poboru dotychczasowych
akcj onariuszy w całości.

Proponowana cena emisyjna wynosi 0,I0 złotych (dziesięć groszy) ----------

Uchwała Nr 4 l20l3
.l

Nadzwyczaj nego Walnego Zgr omadzenia

r

lnvestment Fund Managers Spółka Akcyjna

'.'.

|

I

z dnia 1 lutego 2013 roku

w sprawie uprzywilejowania akcji imiennych serii

li

A

s1.
Działa1ąc na podstawie przepisu ar1. 351 $2

i

art. 352 Kodeksu spółek handlowych

postanawia się uprzywilejować akcje imienne serii

Aw

Iiczbtę 5500000 (pięó

milionów pięóset tysięcy), w ten sposób' ŻekaŻdej ztych akcji przyznaje się 2 (dwa)
prawa głosu.

$2.

lJchwała wchodzi w życte z chwlląpodjęcia, a w zakresie zmian w statucie z ńocą

obowiązującą od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego

Przewodniczący stwierdził, że oddano wazne głosy z 5500000 (pięć milionów pięóset

tysięcy) akcji imiennych seria

A

oraz

z

11250000 (ederraście milionów dwieście

pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela seria
zakład,owym, łącznie oddano

16

75O

or

100% tych akcji w kapitale

000 waznych głosów)

oddano 16 7 50 000 głosów, przęClw
zgło szono sprzeciwu

A co stanowi

0

za

przyjęciem uchwały

głosów, wstrzymało się

az, ze uchwała zo stała pr zy 1 ętaj edno gło śnie.

0

-----

-

głosów, nie

$."

[": ii

t

r i'

,IŁ

i .-l '.

ł
I

,o*ł ;

_

13

Uchwała Nr 5i2013

e nle

Nadzwyczaj nego Walnego Zgr omadzenia

ilych

lnvestment Fund Managers Spółka Akcyjna
z dnia 1 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

$1.

Działając na podstawie art. 430 $

1

Kodeks Spółek Handlowych oraz art.26 ust. 2 lit.

3. Statutu Nadzwycząnę Walne Zgromadzenle Investment Fund Managers Spółka
_Ąkc1'jna

z stedz|bąw Warszawie (dalej: ,,Spółka''), postanawia co
'

następuje:

$2.
1.\\- zrviązku z podjęciem uchwały zarządu

Spółki z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

A w liczbie

11.250.000 fiedenastu milionów dwustu

rT'ch

z:rniany akcji imiennych serii

,pięć

:.ecdziesięciu tysięcy)

drva)

.:l_ennr-ch

w

na akcje na

okaziclęIa oraz,. uprzywilejowaniem akcji

zakresie prawa głosu, stosownie do uchwały nr

4

niniejszego

'-'dzrłr,'czajnego Walnego Zgromadzenla oraz podjęciem uchwał nr
:.-:iejsze-so Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w

I, 2 i

3

sprawie podwyzszenia

l-.:::ału zakładowego' dokonuje się zmiany art. 8 ust. 2 statutu Spółki' któremu nadaje
nocą

';

wego

.":"

1,--)r,i

i]
.

e nastQpujące brzmienie:

-------

-----------------

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niŻ Ż.225.000,00 zł (dwa miliony

i. _: drł adzieścia pięć tysięcy) i dzieli się na: -------

j.-{00.000 (pięó milionów pięóset tysięcy) akcji imiennych serii

artościnominalnej

A1

o

10 złotych ( 0 groszy) kaŻda akcja,

ęćset

'',,

ieście

lprz,r,rvilejowanych co do głosu w ten sposob, że na Walnym Zgromadzenlł

pitale

kazda z nich daje prawo

rrvały

5.500.000

',

nig

0,

1

do2 (dwóch) głosów o numerach od 0.000.001

do

14
1

Ucl

1.250.000 (edenaście milionów dwieściepięćdziesiąt tysięcy) zwykłych

obc

akcji na okaziciela serii A2 o wartościnominalnej 0,1O złotych (10 groszy)

R.j

każda akcja o numerach od 5'500.00l do 16.750.000;-----------

nię więcej niż 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji

na
Ptzeu<

okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda
akcja o numerach od 0.000.001 do

4.900.000;------

ś-

-nie więcej ntŻ 335.000 (trzystatrzydzieścr pięó tysięcy) akcji zwykłych iź ,'
i'l c'l

:

okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,IO złotych(dziesięó groszy) każĘ6-,,'
akcja o numerach od 000.001 do

335.000,----

"'\.:

---------------

-nie więcej niŻ 265.000 (dwieście sześódzięsiąt pięó tysięcy) akcji zwykłych

na okaziciela sęrii D o wartości nominalnej 0,IO złotvch (dziesięó groszy)
kaŻda akcja o numerach od 000.001 do 265.000--------

s3.

Dotychczasowy art. 12 Statutu Spółki, otrzymuje następuj{ce nowe brzmienie:--

,,I.Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Uprawnienię do
określeniaskładu Zarządu przysługuje Waln emu Zgromadzeniu.

2.Walne Zgromadzenie powołuje, odwołuje t zawięsza Prezesa
Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu

3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspolną i

trwa

pięÓ lat.

4'Zasady

radzania członków Zarządu zatrudnionych W
podstawie umowy o pracę lub innej umowy

Wynag

Spółce na

cywilnoprawnej ustala Rada Nad zorcza."
$4.

1. Na podstawie art.430 $5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę
Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. --

1\

15

Uchwała wchodzi w Życie z chwiląpodjęcia, aw zakręsie zmian w statucie Zmocą

kĘch

obowiązuiącą od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego

'oszy)

Re.j

:ji

na

kaŻda

P:zervodniczący stwierdził, Żę oddano wazne głosy z 5500000 (pięć milionów pięóset
i.,

;ch na

kaŻda

l'kłych

estru Sądowego. ---------

sięcy) akcji imiennych seria

A

oraz

z

11250000 (edenaście milionów dwieście

:.ećdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela seria A co stanowi I00% tych akcji w kapitale

:-lsładowym, łącznte oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały
-,ciano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie
:-, _ szono sprzeciwu oraz) zę uchwałazostałaprzyjętajednogłośnie. ------

luoszy)

Uchwała Nr 6

1201,3

Nadzwyczaj nego Walnego Zgr omadzenia
Investment Fund Managers Spółka, Akcyjna
tenle:--

rie
I

do

,-^

1 lutego 2013

roku

tpral,r ie łr.yrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w

Ą]ltrnetf 11nym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę

---

rezesa

i

z dnia

I,

"łrpLen:llł\\'artościowych w

Warszawie S.A. orazrozpoczęcie notowa1 w Ęm

A2,8,,

trwa

c, D.

s1

ych

w

rmowy

'

.::*

,"-"

;zajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraŻa zgodę na ubieganie się o

,..izenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect
,,::orl'm przez Giełdę Papierów War1ościolvych w Warszawie S.A. otaz

:- ,

:-

-:.;:ecie notowań w tym systemie akcji serii A2, B, C, D na podstawie
;] ś]'.''ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
ię Radę
połki. --

-'

".;,-\.'r'n

r orazRegulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu'

16

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraŻa zgodę na dokonanie
demateriahzacji akcji serii A2, B, C, D zgodnie zprzepisami ustawy

z dnia29

,.cdano

::roszon

lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

3' Nadzwyeząne Walne Zgromadzenle Spółki upowaznia Zarząd Spółki

\,:3,,1 .l

do

podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do

wprowadzenia do obrotu

w

Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect

prowadzonym przez Giełdę Papierów War1ościov\rych w Warszawie S.A. oraz

A2' B, C, D na podstawie
przepisów ustawy Z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
rozpo;zęCie notowań w tym systemie akcji serii

fi

lł

nans owy mr or az Re gul aminu Alternatywne go Systemu Obrotu.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaznia Zarząd Spółki do
podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu
dokonanie dematerializac1t akcji serii A2, B' C' D, W szczegolnoścido zawarcia

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościov\rych S.A.. w Warszawie umów
dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii A2, B, C' D. --------

ll
t.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaznia Zarząd Spółki do
złożeniaakcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów
War1ościov\ych S.A. w Warszawie.---------

I

s2.
Uchwała wchodzi w Życte pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd rejestrowy
uchwał o podwyzszeniu kapitału zakładowego określonychw uchwałach nr I,Ż i3

i

uchwały o zmianie statutu określonej W uchwale

nr 5

niniejszego

Nadzwyc ząnego Walnego Zgr omadzenia'
PrzewodnrcZący stwierdził, że oddano wazne głosy z 5500000 (pięć milionów pięćset
t1'sięcy) akcji imiennych seria

A

oraz

z

11250000 fiedenaście milionów dwieście

pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela seria

A co stanowi

IO0% tych akcji w kapitale

zakładov,ym, łącznte oddano 16 750 000 waznych głosów, za przyjęciem uchwały

I

I

17

lruni"
I

lta 29

oddano 16 750 000 głosów, przeciw
zgło szono sprze

wu

or

az' Że uchw ała zo stała pr zy j ętaj e dno gło śnie.

-----

-

Nie wnięsiono sprzeciwu, co do podjętych vłyżejuchwał.

Ni do

[,

c i

0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie

oo

nrect

n

Ido
celu

Wypisy niniejszego aktu notarialne go naleŻy wydawać Spółce oraz-----onariuszom w dowolnej ilości.

N:

-

l'

r,vtułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podst'
art. 7 ust.1 pkt. 9 ustawy

z

dnia 09.O9.20O0r.

kwotę

t1'rułem wynagrodzenianotariusza na podst.
$$ 3

--2.738,O0zł

i 5 rozp.Min. Sprawiedl. ----------

z dn. 28.06.2004r. zpoźniejszymi zmianami
}irr-otę 1'500,00zł, powiększoną o

podatek

od towarów i usług (23%) w wysokości 345,00

R.azem pobrano:-

-----] --zł, czylikwotę

złote)
'{ł: ten odczytano ,przyjęto i podpisano. ---_---

ł ;zIer}-

rysiące pięóset osiemdzię siąt trzy

-1.845.0OzŁ
-------4.58 3,O0

zł

-------------------:---------.------\.ll

18

i

Na oryginale podpisy stawających

zastępcy notariusza

KAI\CELARIA NOTARIALNA
mgr Wojciech Michalewicz,40-081 Katowice, ul. Dąbrówki nr 15/1

RepertoriumA n
Wyp i s nini

ej

^"r,?5ł

DOI3

szy wydano /.t.u r.l/ne. ł. l.

frłł.d fln.2.ą.E
/

(ff .ł ł..

Wypis niniejszy sporządzono na podstawie aktu notarialnego

Repertorium

A

.

z

.

I'

I

.. ..

dnia 01 lutego 2013 r.

numer 62512013 oraz protokołu w przedmiocie sprostowania

oczywistej omyłki - akt notarialny

z

dnia 08 lutego 2013 r. Repertorium

A

numer

94012013.--------

Tytułem taksy notarialnej pobrano kwotę I,00 zł powiększoną o podatek od towarów i

usług (23%)
dwadzie

ścia

w wysokościO,Ż3 ZŁ, czylt

trzy

gro

łącznl'e kwotę I,Ż3 zł (jeden złoty i

sze)

Katowice, dnia ósmego lutego dwa tysiącetrzynastego roku (08.02.2013 r.).

mgr

Woi cie

c

hM

i

c h a

I

a'P

i

cz

)vt'</W(
Ndfunrusz

I

\ii

I

/

v'

Lista obecności
Na dzrvyc zajnego Walnego Zgr omadzenia

S

półki

INVESTMENT FUND MANAGERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z

VBQ Lft9

Erztv

ĘĄlQoPEAv ęnBT[,E[s L]D

.

dnia

1 lutego 2013

47 . zso

""V;^ć

-oo

roku

o

tgtv'

s€Vit Ą
_-,

100% kapitafu
zal<ładowego spółki

Przewo

dn

iczący

Z gt

omadzenia

(

Ą

.^-vtL
[r,
IV

1ł

/

WYPIS
Reperlorium A numer I7l3 /2013

-,Tffi'ffi
;n;; i'
i

'*

jtn*ŁuJ*tgyo

ffi

,

ł1'Jit5' Jf ,i'

AKT I{OTARIALNY
Dnia dwudziestego maraa dwa tysiące trzynastego
roku (20.03.2013r.)

przed'

asesorem notarialnym Maciejem Lepichem
zastępującym notariusza Wojciecha
Michalewicza mającego siedzibę swojej
Kancelarii Notarialnej w Katowica ch przy
ulicy Dąbrówki numer 1511, odbyło się
Zwyczajne Walnę Zgromadzenie Spółki
I|{VESTMENT FU|{D MAI\AGERS Spółka
Akcyjna z siedzibąw Warszawie, pod
adresem warszawa 00-540, Aleje
ujazdowskie numer 4r, NIp 526-27_50_360,
REGON 015611781' wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000322019.

PRoToKoŁ
$ 1' Zvryczajne Walne Zgtomadzenie Spółki INVESTMENT
FLND trłAxłcpns
Spółka Akcyjna otworzył Władysław Jawień,
który

20

marca 2OI3 roku

Zgromadzenie.

stwierdzi ł, że na dzień dzisiejszy

na godzinę 1300 zostało zwołane Zwyczajne

Walne

Wybrany na przewodn iczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Władysław
Jawień, syn Jana i GenoweĄ, zamieszkały
,
w Tychach, przy uIicy Astrów numer
33,
którego tozsamośćustalił zastępcanotariusza
na podstawie dowodu osobistego o
serii
i nłrmerze AIP 561384, po podpisaniu listy obecności
stwierdzi ł, Że Zgromadzenie
odbywa się w trybie art- art. 3O3, 3g5
i 4O5 Kodeksu Spółek Handlowy ch, Że na
Zgromadzeniu jest reprezentowany cały
kapitał Spółki dysponujący 16750000

2

(szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcjami, a więc Zgromadzeme

zdolne jest do podjęcia wiĘących uchwał' a nikt z obecnych nie sprzeciwił się
odbyciu Zgromadzenia

i

porządkowi obrad, a zatem Zgromadzenle jest zdolne do

podjęcia wiĘących uchwał

Przewodniczący przedstawił następuj ący porządek

l.

otwarcie obrad

ńC"\/,i <./

obrad:

ZWZA.

2. Wybór Przewodniczącego

------

obrad.

f :m.
\1 'ę,
\..t'
\ lj,

"\.5ł?

3. Sporządzenie listy obecności. --------4" Stwierdzenie prawidłowościzwołania ZWZA

i

zdolności do podpisywania

uchwał.
5.

Przyjęcie porządku obrad. ----

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu

z działalnościSpółki za rok 2012.-----------

7.

Rozpatrzenie sprawozdanta finansowego Spółki zarok obrotowy 2012'

8.

Rozpatrzenie sprawozdania
sprawozdania Zarządu

z

i

wniosków Rady Nadzorczej

z

badania

działalnościSpółki oraz Sprawozdania finansowego

Spółki zarok obrotowy 2012.
9. Podjecie uchwały

a)

w sprawach:

zatw ter dzenia sprawozdani a

Zarządu

z działalnościSpółki za rok

obrotowy

2012.

b) zatwietdzenta sprawozdania finansowego Spółki zarok obrotowy 2012,
c) zatwierdzęnta sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012,-------d) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków poszazególnym członkom

Zarządu,
e) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązkow

poszczególnym członkom

Rady Nadzorczej, -------f) przeznaCzęnla zysku zarok obrotowy 2012,

g) przeznaczenia zysku zarok obrotowy 2012 na pokrycie strat z lat ubiegłych' -

3

i) przeznaczęnia zysku zarok obrotowy ŻOI2 na wypłatę dla akcjonariuszy'
j) daty wypłaty dla akcjonariuszy,--k) zmiany statutu Spółki.

('
l

.x0

f'

ł

Zamknlęcie obrad.

z\

T..N 'f:;
i-.. 'J (',\
I t-;.
^,* 1
!?{.x ''f,'- "l'-

I

',,Ę,]'ł
-' t' ,,FĄewodnlazący
._

stwierdził, Że porządek obrad został przyjętyjednogłośnie"

-*,/
+"\t ; - '-,-/
+
'r)-l

\<
-

___/'

s 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----------

a)w głosowaniu j awnym: -

Uchwała 1\r 1/20.03.2013
Zwy czajne go Wa ln ego Zgr om a dzen ia Akcj

ona

riu szy

Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

4l

z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzeniaSptawozdaniaZarzadu z działalnosci Społki zarok}Ol}

$r
l.

,

t',.

Stosownie do art.395 $ 2 pkt 1 Ksh oraz po Zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej
uchwala się co następuje: ----------

Zwyczajne Walne Zgromadzenle Akcjonariuszy zatwierdza Sprawo zdanie Zarządu z
działalnościSpółki za r ok 20 12.

$2
Uchwała wchodzi w życie z dniempodjęcia.

4

Przewodniczący stwierdził, Że oddano Wazne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi
r00% tych akcji w kapitale zakładowym' łącznie oddano 16 750 000 waznych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się
0 głosów, nie zgłoszono Sprzeciwu ora4 ze uchwała zostałaprzyjętajednogłośnie.----/*'

Uchwała Nr 2/20.03.2013
Zwy czajnego Waln ego Zgr om a dzen ia Akcj

ona

ri u szy

Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41

z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkow)r 20tr2

$1
Stosownie do art.395 $ 2 pkt 1 Ksh oraz po zapoznaniu się
uchwala się co następuje:

----------

z op|nląRady Nadzorczej

------------

Zvłyczajne Walne Zgromadzenle Akcjonariuszy zatwtęrdza Sprawozdante finansowe

wrazz informacjądodatk owąZarok obrotowy

20

12.

-------

---':-]---

$2
Uchwała wchodzi w Życie z dnięm podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że oddano wazne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi
I00% tych akcji w kapitale zakładowym' łącznte oddano 16 750 000 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, ptzeciw 0 głosów, wstrzymało się
0 głosów, nie zgłoszono Sprzeciwu oraz' ze uchwałazostałaprzyjętajednogłośnie.----

5

'1
I

Uchwała Nr 3/20.03.2013

t

t

Zwy czajne go Wa ln ego Zgr om a dzen ia Akcj

ona

ri

u

szy

Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w WarszawierAl. Ujazdowskie 41

z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012

$1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Sprawozdanie Rady
Nadzorczej za rok

2012.--------

-------i---

$2
Uchwała wchodzi w życie z dniempodjęcia'

Przewodniczący stwierdził, że oddano waŻne głosy z 16 750 000 akcji' co stanowi
100% tych akcji w kapitale zakładowym' łącznte oddano 16 75O 000 waznych głosów,

zaprzyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się
0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu otaz, ze uchwała zostałaprzyjętajednogłośnię.-----

b) w głosowaniu tajnym:
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Uchwała Nr 4/20.03.2013
Zwy czajne g o Wa

I

n ego

Zgr om

ad

ze n i a

Akcj

ona

ri

u

s

zy

Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w WarszawierAl. Ujazdowskie 41
z dnia 20 marca 2013 roku

ielenia Pani lzabeli Piecuch -

lutorium z

Nia obowiązków w roku obrachunkow}'m 2012
stosownie do art. 395 $2 pkt. 3 Ksh uchwala się co następuje--------

$r
ZwyczEne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzielaWiceprezesowi Zarządu - Pani
Izabe\l Piecuch - Jawień za okres od 0I.OI.}O|2 r.

wykonania obowiązków w roku obrachunkowym

do 3I.l2.2O12 r. absolutorium z

2012.

-------_---;---

$2
Uchwała wchodzi w

Ęcie z dniem podjęcia.

--

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 75O 000 akcji, co stanowi
I00% tych akcji w kapitale zakładowym' łącznie oddano 16 75O 000 ważnych głosów,

za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się
0 głosów, nie zgłoszono Sprzeciwu ora4 Żę uchwała została przyjętajednogłośnię.----
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Uchwała Nr 5/20.0 3.2013
Zwy czajnego Wa ln ego Zgr om a dzenia Akcj

ona

ri

u

szy

fnvestment Fund Managers S.A.
z siedzibą w WarszawierAt. Ujazdowskie 41
z dnia 20 marca Z0l3 roku

stosownie do art. 395 $2 pkt. 3 Ksh uchwala
się co następuje------$1
Zwy czajne walne zgr omadzenie Akcj onariuszy
udziera p..r",

o.i

Aleksandrowi Jawień za okres od 01.01.2072 r.
do 3 I.12.20l2
wykonani a obowiązków w roku obrachunkowym
2ol2.

r.

Zarządu _ Panu
absolutorium z

$2
Uchwała wchodzi w życie z dnięmpodjęcia"

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy
z 16 75O 000 akcji, co stanowi
100% tych akcji w kapital e zakładowym'
łącznie oddano 16 750000 waznych

głosów,

za przyjęciem uchwały oddan o 16 75O 000 głosó w, przeciw
0 głosów' wstrzymało się
0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz.ze
uchwała zostałaprzyjętajednogłośnie.-----

I
Ijchwała Nr 6/20.03.201'3
Zw

y

cza jne go Wa I n ego Zgr om a dze

nia

Akcj

ona

ri u szy

Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w WarszawierAl. Ujazdowskie 41

z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Pani Wioletcie Buczek absolutorium z wykonania przez Nią
obowiązków w roku obrachunkowym 2012
stosownie do art. 395 $

2 pkt

3 Ksh uchwala się co następuje

$1
!r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej

-

Pani Wiolętcię Buczek za okres od 0I.0I.20IŻr. do 3l.l2.2al2r. absolutorium z
wykonania obowiąków w roku obrachunkowym

2012.

-----------

$2
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodnrczący stwierdził, Że oddarto waŻnę głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi
I00% tych akcji w kapitale zaL<ładowym' łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów,

za ptzyjęciem uchwĄ oddano 16 750 000 głosów, przecirv 0 głosów, wstrzymało się
0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, ze uchwałazostałaprryrjętajednogłośnie.--_-

*-
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Uchwała Nr 7/20.0 3.2013
Zwy czajnego Wal n ego Zgr om a dzen ia
Akcj

on a

ri

u

szy

fnvestment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Wars zawie,Al. Ujazdowskie
41

z dnia 20 marca 2013 roku

stosownie do art. 395
$

2

pkt.3 Ksh uchwala się co następuje:
---------$1

Zwyczajne Walne ZgromadzenieAkcjonariuszy
udzielaczłonkowi Rady Nadzorczej _

Panu Arturowi chabowskiemu

za okres od

01.01

.2012

r. do

absolutorium zwykonania obowiązków
w roku obrachunkowym 2012.

31.12.2012

r.

$2
[Jchwała wchodzi

w

Życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdziŁ,, że od,dano
ważne głosy z 16 750 000 akcji, co
stanowi
I00% tych akcji w kapital e zakładowym'
łącznieoddano t6 750000 waznych głosów'
zaprzyjęciem uchwały oddano 16 v50
000 głosów,przeciw 0 głosów, wstrzymało
się
0 głosów' nie zgłoszono Sprzeciwu
oraz,
Że uchwała została przyjętaiednogłośnie'-----
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Uchwała Nr 8/20.03.2013
Zwy czajne go Wa ln ego Zgr om a dzen ia Akcj

on a

riu s zy

Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w WarszawierAl. Ujazdowskie 41
z dnia 20 marca 2013 roku

riuszowi Kowa

ie: udzielenia Pa

absolutorium z

kon

przez Niego obowiązków w roku obrachunkowym 2012
stosownie do art. 395 $

2

pkt.3 Ksh uchwala się co następuje: __--------

$1:,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej _

Panu Dariuszowi Kowalskiemu za okres od 01.01.2012
ab

r. do

3,I.I2.Ż0I2

r.

solutor ium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym 20 12.

$2
Uchwała wchodzi w

Ęcie z

dnięm podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, Że oddano wazne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi
rcO% tych akcj i w kapital e zakładowym' łącznie oddano 16

7

50 000 waznych głosów,

zaprzyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się
0 głosów, nie zgłoszono Sprzeciwu ora4 ze uchwałazostałaprzyjętajednogłośnie.----
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Uchwała Nr 9/20.0 3.2013
Zwy czajne go Wa

I

n ego

Zgr om

a d ze n i

a

Akcj

on a

ri

u

szy

Investment Fund Managers S.A.
i r\

I .:

z siedzibą w WarszawierAl. Ujazdowskie 41

z dnia 20 marca 2013 roku

w sDrawie: udzielenia Panu Łukaszowi Krause absolutorium z w,,kor'ur'iu
o.r"'

stosownie do art. 395 $

2

pkt.3 Ksh uchwala się co następuje: --------_-

$1
!l

Zwyczajne Walne ZgromadzęnieAkcjonariuszy udzielaczłonkowi Rady
Nadzorczej _
Panu Łukaszowi Krause za okres od 0l.OI.20t2 r. do 31.12.2012 r.
absolutorium z
rvykonania obowiąków w roku obrachunkowym 2Ol2.
------------

$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 75O 000 akcji, co
stanowi
I00% tych akcji w kapitale zakładowym' łącznie oddano 16 75o 000
waznych głosów'
za przyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów' przeciw 0 głosów,
wstrzymało się
0 głosów, nie zgłoszono Sprzeciwu oraz, żę uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----
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Uchwała Nr 10/20.03.2013
Zwy czajne go Wa ln ego Zgr om a dze n ia Akcj

on a

ri

u

sry

Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w WarszawierAl. Ujazdowskie 41

z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Jawień absolutorium z wykonania przez Nieqo
obowiązków w roku obrachunkowym 2012
stosownie do art. 395 $

2

pkt.3 Ksh uchwala się co następuje: ---------$1
!r

Zv,ryczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej

-

Panu Jackowi Jawień za okres od 01.01.2012 r. do 3I.I2.Ża1Ż r. absolutorium z
wykonania obowią7ków w roku obrachunkowym 2012.

$2
Uchwała wchodzi w

Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi
I00% tych akcji w kapitale zal<ładowym' łącznie oddano 16 750 000 waznych głosów,

zaprzyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów' przeciw 0 głosów, wstrzymało się
0 głosów, niezgłoszono sprzeciwu otaz' ze uchwałazostałaptzyjętajednogłośnię.__--

c) w głosowaniu jawnym:
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Uchwała Nr 11/20.03.2013
Zw y czajne go Wa I n ego Zgr om

a d ze n

ia Akcj

on a

ri

us

zy

Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie,Al. Ujazdowskie 41

z dnia 20 marca 2013 roku

stosownie do art. 395 $

2

pkt.2 Ksh uchwala się co następuje: --_-------

$1

Zrłł'czajneWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy przęznacza zysk
za rok obrotowy

:0l2 w następujący sposób:
1'

---------

------l:--------

80ń zysku (tj. kwotę 24.046,88 zł) zprzeznaczenięm na kapitał
Zapasowy; -------

2. pozostały po odliczeniu wartości wskazanej w pkt 1 powyzej zysk:
al

27 ,670ń

(tj. kwotę

7

6.5I8,36 zł) z przeznaczeniemna pokrycie strat z lat ubiegłych,

b\ 72,33 % (tj. kwotę 2O0.OO2,72 zł) nawypłatę dla

akcjonariuszy.-

):-:------

$2
L chwała wchodzi w Życie

z dnięmpodjęcia.

Przewodniczący stwięrdził, żę oddano ważne głosy z 16 75O 000 akcji,
co stanowi
l00% fych akcji w kapitalę zakładowym' łącznie oddano 16 750 000
waznych głosów,
za prryjęciem uchwĄ oddan o 16 75O 000 głosó w, przeciw 0 głosów, wstrzymało
się

0 głosów, nie zgłoszono Sprzeciwu oraz, Że uchwała została przyjętajednogłośnie.-----
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Uchwała Nr 12120.03.2013
Zwy czajne go Wa ln ego Zgr om a dzen ia Akcj

ona

ri u szy

Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w WarszawierAl. Ujazdowskie 41
z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku na pokrycie strat z lat ubiegbrch

$1
Zwyczalne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza 27,67%o zysku za rok
obrotowy 2012, po pomniejszeniu o odpis na kapitał zapasowy (w zwtązku z uchwałą

nr lll20.03.2013) tj' kwotę76.518,36 złnapokrycie stratzlat'ubiegłych.------

$2
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano wazne głosy z 16 75O 000 akcji, co śtdnowi
I00% tych akcji w kapitalę zakładowym, łącznte 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, ze uchwałazostałaprzyjętajednogłośnie.----

Uchwała Nr 13/20.03.2013
Zwy czajnego Wa ln ego Zgr om a dzen ia Akcj

ona

ri

Investment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41

z dnia 20 marca 2013 roku

u

szy

15

t
r
,"

-

$l
walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza
72,33yo zysku za rok
'obrotowy 2Ot2, po pomniejszeniu
o odpis na kapitał zapasowy (w związku
z uchwałą
Zrryc zaine

"-,ar l1/20.03.2013) tj. kwotę 2OO.002,72 złnawypłatędla akcjon ariuszy.-7

$2
[-chwała wchodzi w życie z dniempodjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano
ważne głosy z 16 75O 000 akcji, co stanowi
l00% fych akcji w kapitale zakładowym'
łącznieoddano 16 750000 waznych głosów,
za przyjęCiem uchwały oddan o 16 75O
000 głosó w, przeciw 0 głosów, wstrzymało
się
0 głosów' nie zgłoszono sprzeciwu
oraz'ze uchwa ła została przyjętaiednogłośnie.-----

Uchwała Nr 14/20.03.2013
Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia
Akcj

on a

fnvestment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

ri

u

szy
r.

.l

41

z dnia 20 marca 2013 roku

$1

\\-alne Zgromadzęnie Akcjonariuszy
ustala datę wypłaty dywidendy dla akcjon
ariuszy
lu'związku z treściąuchwałynr l1l2O.O3.2013)
na dzień22.03.2OI3r. ---------

16

$2
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia'

000 akcji, co stano
Przewodn\czący stwierdził, Że oddano wazne głosy z 16 750
750 OoOważnych głosó
rcO%tych akcji w kapitale zal<ł'adowym' łącznte oddano 16
0 głosów, wstrzymało si
zaptzyjęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw
_--_

0 głosów, n\ezgłoszono sprzeciwu otaz,Żeuchwałazostałaprzyjętajednogłośnie'

Uchwała Nr L5 120.03.2013
Zwy czaine go Waln ego Zgr om a dzen ia Akcj

ona

ri u szy

Investment Fund Managers S'A'
z siedzibą w Warszaw.ierAl. Ujazdowskie 41
z dnia 20 marca 2013 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

$r
ust. 1 lit'
Działającnapodstawie ań.430 $ 1Kodeksu SpółekHandlowychotazart.Ż6
zmt'any art'
a. statutu zwyczaine walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje
12 ust. 2 i art.15 Statutu, które przyjmująnastępujące brzmienie:----

I. ,,art.12 ust. 2 Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki
7'arząd Spółki.''
oraz Zawieszaw czynnościach członka Zarządu Spółki lub cały

17

-

"art' i5 W umowach

Srołką a

z

członkami Zarządu, jak równiez
w Sporach między
członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje
Rada Nadzorcza lub członek

łczłonkowie)Rady Nadzorczej
wyznaczeni
-^_^-^:
\adzorczej.
"

\_ -.ł

ll

w tym celu

uchwałą Rady

$2
L chwała

)+;

wchodzi w Życie

z

dniemrejestracji

Przewodniczący stwierdził, że od'dano
waŻne głosy z 16 75O 000 akcji,
co stanowi
I00% tych akcji w kapitalę zakładowym'
łącznieoddano 16 750000 waznych
głosów'
za przyjęciem uchwały oddan o
16 750 000 głosó w, przectw 0 głosó
w, wstrzymało się
0 głosów' nie zgłoszono
Sprzeciwu oraz' żę uchwała została
przyjętajednogłośnie.----\ie wniesiono sprzeciwu, co do podjętych
wyżejuchwał.
Uchwała Nr 16/20.03.2013
Zwy czainego Wa ln ego Zgr om a
dzen ia Akcj o n a ri u szy
fnvestment Fund Managers S.A.
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie
41

z dnia 20 marca 2013 roku
r..

t."

$1

Zwycząne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
15120'03'2013 otaz

na podstawie

at:-.

w

związku

z

uchwałą nr

430 pur.5 Kodeksu Spółek Handlowych

upowaznia Radę Nadzorczą do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu
Spółki.

$2
Uchwała wchodzi w życiez dniem
podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że odd,ano
ważne głosy z t6 750 0O0 akcji,
co stanowi
rc\% tych akcji w kapital e zakład'owym,
łącznieoddano 16 750 000 ważnych
głosów,

1B

zaprzyJęciem uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się
0 głosów, niezgłoszono Sprzeciwu oraz,żeuchwałazostałaprzyjętajednogłośnie"
----

Nie wniesiono sprzeciwu, co do podjętych wyŻej uchwał.

$ 3. Wypisy niniejszęgo aktu notarialnego należy wydawać Spółce oraz------

Akcjonariuszowi w dowolnej ilości.

$ 4. Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. $

9

rozp. Min. Spraw. z

dn. 28.06.2004r.z późniejszymi zm. kwotę 1.100,00zł, powiększoną o podatek od
towarów

i

pi ęćdzie s iąt

usług (23%) 253,00zł, czyli łącznie 1.353,00zł fieden tysiąc trzysta
trzy złote).

Na tym protokół zakonczono' odczytano, przyjęto i podpisano.---------

Na oryginale podpisy stawającego i zastępcy notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA
mgr Wojciech MichaIewtcz,40-081 Katowice, ul. Dąbrówki nr 15/1
Repertorium A

"r-",

fł lĘ l2OI3

Wypis niniejszy wydano Spółce Investment Fund Managers S.A.-----Tytułem taksy notarialnej pobrano kwotę 48,00 zł powiększoną o podatek od towańw

i

usług (23%) w wysokości I1,O4 Zł, czyIi łącznie kwotę 59,04

zł (pięćdziesiąt

dziewięó złotych i cztery grosze)
Katowice, dnia dwudziestego marca dwa tysiące trzynastego roku (20.03 .2013 r.). -----
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