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Repertorium A numer 32L8l2020

AKT NOTARIAINY
Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa Ęsiące dwudziestego roku
(29-06-2a20r.) w Kancelarii Notarialnei we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej

numer 17, lok. 74-75, odbyło się Zwyczajne Walne Zgtomadzenie
Akcjonariuszy społki pod firmą DOLNOŚLĄSKIE INWESTYC}E Społka

Akcyina z siedzibą we Wrodawiu (adres: 50 - 367 Wrocław, ul. Wybrzeze
Ludwika Pasteura 18|1l, NIP 8982199213, REGON

o2L802654), uiawnionej

w

rejestrze przedsiębiorców prowadzo nylr. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowcgo Rcjestru Sądowego za rrr

KRS

m004O7903,

z

którego zastępca notarialny Agata Pleśnierowicą

zastępca notańusz Katarzyny Duduś,prowad,rącej Kancelarię Notarialną we

Wrodawiu, przy ullql Legnickiei numer

L7 Lok.74-75, sporządztłaniniejszy:-

PRoToKoŁ
ZwycĄne Walne ZgromadzeŃe społki DolnośląskielnwesĘcie

Społka

Akcyj^a (dalej także iako ,,Spółka") otvłorzył Dariusz lerzy Wilczewski,
),.amieszkĄ
, ł, legitymuiący się dowodem osobisĘm serii

i

zaproponował swoią kandydaturę

lul

i nr

przewodniczącego

Zgromadzeńa
Dańusz Wilczewski zarządził wybór przewodniczącego. Przewodni

cz4łm

został wybrany w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami ,,za" Dańusz
Wilczewski.--------

Przewodnicząqr wybor prz1gd

i

zarządził sporządzenie lisfy obecności

uczestlrików Zwyczajnego Walnego Zgronnad,zenia.

Po podpisaniu lisĘ

obecności Przewodnicząq oświadczył,że dzisiejsze Zwyczajne Walne
Zgtomadzenie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Stafufu Społki, na

J-

Walnym Zgromadzeniu reprezentowane iest
Spółki i władne jest ono podejmowaćważne

1000/"

kapitału zakładowego

uchwĄ,-

PrzewodniczącyzaproPonowałpodięcienastępującejuchwaĘ
uchwała numer

1

zwy czainego walne go z gromadzenia Akci onariuszy spółki
Dolnośląskie Inwestyde Spółka Akcyina
z siedzibą we Wrocławiu

zdniaŁ9 czerwca2020tw sprawie pruylęciaporządku obrad

Zwy czajne W.alne Zgr omadzenie przyjmuje następui ący porządek obrad

:_-

1. Otwarcie Zgromadzenia--------

2.

podjęcie

uchwĄ w

sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia,

3. Strłierdzenie prawidłowościzwołania Zgtomadzenia

_

oraz |ego zdolności

do podejmowania uchwał.--

4.

Podjęcie

uchwĄ w sprawie przylęaaporządku obrad,---

5. Przedstawienie: sprawozdania
sprawozdania finansowego

7_atządu

z

SŃki za

dńałalnościSpółki za 2o19r"

2019r.,

sprawozdania Rady

Nadzorczei Społki za 2019r., przedstawienie opinii biegłego rewidenta
doĘczącejsprawozdaniafinansowegoSpołkiza2079rok.-.----

6.

Podięcie uchwał w sprawie:------

7) rozpafrzenia

i

zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalnościspołki

za2O19r.,

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Społki za}OL9r,,

3) udzielenia prezesowi Zatządu Spółki Dariuszowi

Wilczewskiemu

absolutorium z wykonani a przezniego obowiązków w 2019r.,__
4)

udzieleŃa przewodŃczącei Rady Nadzorczej społki urszuli wilczewskiej

absolutorium z wykon aniaptzeznią obowiązków w 2079r.,_,

2

l
5) udzielenia zastępcy

przewodnicząceTo Rady

Nadzorczei

Społki

Tomaszowi Ogórkowi absolutorilllTt z wykonania ptzez niego obowią2ków

w2o18t.,-

6\ udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Społki Pawłowi Kuczmie
absolutorium z wykonaniaprzezniego obowiązków w 2019r
7)
7

.

podziafu zysku,---Zamknięcie Zgromad zenia.----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząq stwierdził, że uchwała w

sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzuia została
podjęta w głosowaniu jawnym

Liczbaak§i, z których oddano ważne głosy: 100,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 1007o,-_
Łączna liczba ważnych głosów: 100,----------

---_--Głońw ,,ptzedw": Q_-Głosów,,zA" : 100,

Głońw,,w sbzymającydl

się"

:

0.-----

W Ę/m miejscu Przewodnicząq zaproponowń zatządzenie PrzŁrwy w
obradaó i w związku z powyżsrym zaproponował podjęcie następuiącei

uchwała numer 2
zwyczainego walne go zgromadzenia Akc|onariuszy spółki
Dolnoślągkie InwesĘcje Spółka Akcyina z siedzibąwe Wrocławiu

z dnia29 czetwca2020r,
w sprawie zatządzenia przerwy w obradach

Zwye.ajne Walne Zgromad,zenie działając na podstawie art.4O8 2 Kodeksu
§
społek handlowychzarządza przerwę w obradach do dnia 29lipcałoł} t.--

I
po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdziŁ że uchwała w
została
sprawie porządku obrad zwyczainego walnego zgromadzeńa
podjeta w głosowaniu jawnym

Liczba akqi, zktórych oddano wńne głosy: il0,------Procentowy udziń tych akcii w kapitale zakładowy m:
Łączna |iczba ważnych głosów

:

1

100o/o,__

00,-----

Głosów ,,za":1OO, ----

ffi

Głosów ,,ptzedw":O,

Głosów,,wstrzymuj4rych się" : 0,---Na tym protokoł zakończono--)t*)+ra

Do aktu tego okazano:
_
wydruk z centralnej Informacji krajowego Rejestru sądowego in{ormacji
przedsiębiorców pod
odpowiada|ącei odpisowi aktualnemu z Rejestru

_

numerem KRS 0000407903 z dnia 29 czerwca201D
- statut

r,;--

spółki;----

- listę obecności.

WypisyztegoaktunależywydawaćSpołceorazakcionariuszomW
dowolnei ilości.----

KoszĘ tego aktu ponosi Spcrłka,----,+*,i*

Pobrano:
a)

zgodnie z

§ 9 ust. 1

pkt 3) Rozp. Min. Sprawiedliwości,z dnia 28 czerwca

łoa4r.w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę_100,00

ź

z dnia 11 marca
b) podatek od towarów i usług vAT (23%) zgodnie z Ustawą

20}4r.o podatku od towarów i usfug, w

kwocie

23,N zł

RAZEM:

AKT TEN oDcZYTANo, PRzY|ĘTo l PoDPtsANo,
4

L23,00

zł

l
Na oryginale podpisy

Przewodniczącego

notarialnęo.-

i

zastępry

Repertorium A, Numer 322012020--------

Kancelaria Notarialna Katarzyny Duduś, 53-671
Wroclaw, ulica tłgnicka numer 17 lok.74-75....--.-

Wypis ten wydano: Spóo.
Pobrano:------

a) na

ffi

podstawic §12 Rozporządzcnia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 eerwca 2004 roku w sprawie
taksy notarialnej
24,N zł
b) podatek od towarów i usfug VAT 23 o/o na
Podstawie
Ustawy o tym podatku, w

kwocie--

-5,52ń

_Agatf}Ffnierowicz

'\

{Wu1 ?t<y_t

zastępca notanalny

5

