
Repertorium A numet 390912020

AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa Ęsiące dwudziestego roku (29-07-2020r)s

w Kancelarii Notarialnei we Wrocławiu, przy ul. Legnickicj numcr 77, |ok.7+75,

notariusz Katarzyna Duduś, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrodawiu,

prąl ulicy Legnickiej numer 17 Lok.7+75, sporządńła w tejże kancelarji Protokoł z

drugiej częŚciobrad Zwyczainego WalnegoZgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod

firmą DOLNOŚLĄSKIE INWESTYC|E Społka Akcyina z siedzibąwe Wrodawiu

(adres: 50 - 367 Wrocław, ul. Wybrzeze Ludwika Pasteura 78l1I, NIP 3982199213,

REGON O218a26YL ujawnionei w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Reiestru Sądowego za rt KRS 0000407903, która to druga część obrad odbyła się w

dniu dwudziestego dziewiątego lipca dwa Ęsiące dwudziestego roku (29Ą7-2020r.\

w tejżł Kancelarii, w iej obecności" po przerwie zarządzonei w dniu dwudziestego

dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (29Ą6-2O20r.).

PROTOKOŁ Z DRUGIEI CZĘŚCI OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALN EGO ZGROMADZEN IA

D*8ą część obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeńa społki pod firmą

DolnoŚlą§kie InwesĘcje Społka Akryjna zsiedzibąwe Wrocławiu, otworzyłDariusz

l i ", zamieszkĄ , ulica

legitymuiący się dowodem osobistym serii i nr
i , ' wybrany na funkcję Przewodniczącego dnia 29 czerwca 2020 roku

Przez Zwyczajne Walne Zgromadzenią który oświadczyŁ że na dzień 29 czerwca

2020 roku na godzinę ].1:15 zostało zwołane prł.ez Zarząd Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spotki pod firmą Dolnośląskie lnwestyQe Społka Akcyjna z siedzibą

we Wrocłavńu znastępująrym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromad,zerńa.

2- Podjęcie uchwĄ w sprawie wyboru Przewodń czące+o Zgromadzeńa. ---



3. stwierdzenie prawidłowości zwo|ania zgromadzenia oraz |ego zdolności do

podeimowania uchw ał, ---------

4. Podjęcie uchwĄ w sprawie przyięaaporządku obrad,

5. Przedstawienie: sprawozdania Zarządu z działalności Społki ?A 2o19t", 
_

sprawozdania finansowego Spółki zaZol9t.,sprawozdania Rady NadzorczejSP9kii
,\

za 2o19r., przedstawienie opinii biegłego rewidenta doĘczące1 sprawozdania\

finansowcgo Społki zażOl9rok, ------- -----_----:

6. Podjęcieuchwałw sprawie:------------------:----,--

7) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarząda z działalności spółki za

20'1,9r.,

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Społki za2019r,,

3) udzielenia prezesowiZarząduSpołki Dańuszowi Wilczewskiemu absolutońum z

wykonani a ptzez ńego obowiązków w 2019r,,-------

4) udzielenia przewodniczącei Rady Nadzorczei Społki

absolutorium z wykonania ?rzezniąobowiązków w 2al9r"

5) udzieleni a zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Tomaszowi

ogórkowi absolutorium z wykonańaprzezniego obowiąz.ków w 20I8r,,

6) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Społki Pawłowi Kuczmie absolutońum z

wykonani aprzezniego obowiązków w 20]9r,t ąa----,--,

Ą podziafu zysku,

7. ZamknięcieZgromadzenia,

Przewodn iczący oświadczyŁ, że w dniu 29 czerwca 2020 roku, po zrealizowaŃu

cztereclr pierwszych punktów porządku obrad, została podjęta Uchwała Nr 2

zwyczajnego walne go zgromadzenia społki pod firmą Dołnośląskie Inwestycje

spóka Akryina z siedzibą we wrocławiu w sprawie zarządzeŃa przerwy w

Urszuli WilczewskĘ

obradach, którą uchwalono do dnia 29Lipca 2020 roku,
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PrzewodnicząY Walnego Zgromadzuua zatządził sporządzenie lisĘ obeorości na
drugiej częŚci obrad- Po Podpisaniu lisĘ obecności Przewodni czący stwierd,ził, że
Walne Zgtomadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami

PłzePińw art, 399 i 402 Kodekzu społek handlowych, i stwierdził że na drugiej

SU" obrad Walnego Zgromad,zenia obecni są pehromocnicy akcjonariu szy i

$9on^ńusr, reprezentująql 100 (sto) akcji stanowiąrych 100 % (sto procent)
kapitafu zakładowego uprawniaiących do oddania 100 (sfu) głosów na walnym
Zgromadzcńu i Zgromadzenie po przerwie jest zdolne do powzięcia uchwał
pr zewidzianych porządkiem obrad.

Przewodni czący zaproponował podjęcie następujących uchwał:

Uchwała nr 3

ZwYczainego Walne go Zgromadzenia Akcionariuszy społki Dolnośląskie

InwesĘcje Społka Akcyina
z siedzibąwe Wrocławiu zwołane8o na dzień29 czelwca2020 rokq

powzięta w dniu 29lipca2020 roku,

po plzenłrie zaruąćlzonei uchwałą nr 2 waln ego zgromadzenia

powziętą w dniu 29 czemlłca2020 roku,
w sPrawie tozPaĘzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zatządaz działalności

Spółki
ZwYczajne Walne Zgromadzenie Ak§onariuszy spółki Dolnośląskie Inwestycje S.A.
we Wrocławiu, Po rozPakzeniu sprawozdania Zarządu z dziŃalności Społki w roku
obrotowym trwającym od 1.01.2019 r. do 31,.12.2019 r., postana wia zatwietdzić
sprawozd anie Zarządu z działalności Społki.

Po PrzeProwadzeniu głosowania PrzewodŃcząsJ stwierdził,ze uchwała w sprawie
tozPafrzenia i zatwierdzenia sprawozdani a Zatządu z dziŃa|ności społki została
podjęta w głosowaniu jawnym.



Liczba akĄi, zktórych oddano ważne głosy: 100, -------

Procentowy ldziałĘch akcii w kapitale zakładowym:100%,

Łączna |iczba ważnych głosów: 100, ---------

Głosów ,,za":100,

Cłosów ,,wstrzymujących się":O, --+---+i\
Uchwała nr 4 _

Zwyczaine8oWalnegaZgromadzeniaAkcionariuszyspołkiDolnośĘskie

Inwestycie Spółka Akcyjna

z siedz7bąwe Wrocławiu zwołanego na dzieńZ9 czerwca2020 roku,

powzięta w dniu 29lipca 2020 roku,

po pflerwie zarządzonei uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia

powziętą w dniu 29 czerwca2020 roku,

w sprawie tozpa&zenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki

zwyczajnewalne zgromad.zenie Akcjonańuszy społki Dolnośląskie lnwestycje s,A,

we wrocławiu, po rozpatrzeńu sprawozdania finansowego społki za rok obrotowy

trwajacY od 1.01.2019 r. do g7.1ż.201gr., postanavńa zatwierdzić sprawozdanie

finansowe Społki obeimuj ące:

],. bilans na dzień 3LjI22a19 r

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1,01,ZOt9 r, do dnia 3'l"12,,20'19 t,l 

-_
3. informację dodatkową do bilansu za2o19 t,, ------,-

4. sprawozdanie zprzepĘwu środków pieniężnych za2o]^9 t.f_______

5. zestawienie zmian w kapitale własnym w 2019 r,---

Po przeprowadzeńu głosowania Przewodniczący strłrierdził, że uchwała w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego społki została podjęta w

głosowaniu jawnym.

Liczbaakcji zktórychoddano ważne głosy: 100, ----
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Procentowy udziń Ęch akcji w kapitale zakładowym:7{fro/o,

Łączna liczbaważnych głosów: 100, -----------
Głosów ,,za":10O,l,

F
1Głosów ,,przeciw": O ---
Ąło**,,wsttrymujących się'' : 0.

./ _,1 Uchwałanr5
,' ZwYczainego Walne go Zgromadzenia Akcjonariuszy społki Dotnośląskie

InwesĘcie Społka Akcyjna

z siedzibąwe Wrocławiu zwołanego na dzień 29 czerullca2o2g roku,

powzięta w dniu 29 lipca 2O2O roku,

po przerwie zarządzonej uchwałą nr 2 walnego zgromadzenia

powzięĘ w dniu 29 czenvca2020 roku,

w sPrawie udzielenia prezesowi zarząduSpółki Dariuszowi Wilczewskiemu
absolutorium z wykonaniaprzezniego obowiązków w 2019 roku

ZwYczajne Walne Zgtomadzenie Akcjonariuszy spółki DolnośIąskie Inwestycje S.A.
we Wrodawiu postanawia udzielić Panu Dańuszowi WILCZEW,SKIEMU Prezesowi
7-arządu spółki absolutorium z wykonania pvśzniego obowiązkó w w 2a79r.-----

Po PrzeProwadzeniu głosowaniaPrzewodńcząq stwierdził, ze uchwała w sprawie
udzielenia Prezesowi zarząduSpołki Dariuszowi MLCZEWSKIEMU absolutorium
z wykonania przezniego obowiązków zostńapodjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji wYłączonyÓ od głosowania:95 (akcie serii A od nr 1do94i nr 100), -__
Liczba akcjł z których oddano ważnegłosy: 5 -_--.---
Procentowy udńń Ęch ak§i w kapitale zakładowym;5o/o, -----
Łącnlraliczba ważnych głosów: 

' 
---*.-

Głosów ,,a": 
' 

----
Głosów,,przeciw": 0, ----_
Głosów,,wstrzyrmuiącyc}r się'': 0.
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Uchwała nr 6

zwyczainego walne go zgromadzenia Akcionariuszy społki Dolnoślągkie

Inwestycie Spółka Akcyina

z siedzibą we Wrocławiu zwołane8o na dzień 29 czerwca2020 roku,

powzięta w dniu 29lipca 2020 roku,

po przerw ie zarządzonei uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzeńa

powziętą w dniu 29 cze*vca2020 roku,

w sprawie udzielenia przewodniczącei rady nadzorczei społki urszuli

WILCZEWSKIEI absolutońum z wykonani aprzeznią obowiązków w 2019 roku

ZwyczajneWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy społki Dolnośląskie InwesĘcje S,A,

we wrocławiu postanawia udziclić pani urszuli wILczEwskIEJ przewodniczącej

rady nad,z,orczej Społki absolutońum z wykonaniaprz,eznią obowiązków w 2o"l9 r,_

po przeprowadzeniu głgsowania przewodn iczącystwierdził, ze uchwała w sprawie

udzielenia przewodni czącej rudy nadzorczĄ SPołki Urszuli WLCZEWSKIE]

absolutorium z wykonania ?tzez nią obowięków została podjęta w głosowaniu

tajnym.

Liczbaakcji, z których oddano ważne głosy: 100, ----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100o/o,

Łączna liczba waźnych głosów: 100, -----

Głosów ,,za":l0O,

Głosów ,,ptzeciw"ia,

Głosów,,wstrzymt4ących się": 0,

Uchwała nr 7

zwyczajnego walneg o zgromadzenia Akcionariuszy spółki Dolnośląskie

InwesĘcie Społka Akcyina

z siedzibą we Wrocławiu zwołane8o na &ień 29 czenłlca 2020 roku,

powzięta w dniu 29 lipca 2020 roku,

ffi



I

c,

}t
łr
fi

po pruerwi e zarządzonej uchwał ą nr 2 walnego zgromadzenia

powzięĄw dniu 29 czenłvca 2O20 roku,

w sPrawie udzielenia zastępcy przewodniczącego rady nailzorczej Spółki
Tomaszowi OGÓRKOWI absolutońum z wykonaniaptzezniego obowiązków w

-i

ZŃYczajne Walne Zgomadzenie Akcionańuszy społki Do}nośląskie Inwestycje S.A.
*e Wrocławiu postanawia udzielić Panu Tomaszowi OGóRKOWI zastępcy

Przewodniczącego radY nadzorczĄ Społki absolutorilun z wykonania przez niego
obowiązków w 2a1S r

Po PrzeProwadzeniu głosowania Przewodnicząq stwierd,ńŁ ze uchwała w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi tady nadzorczĄSpółki Tomaszowi oGóRKoWl
z wykonania p'.zezniego obowiązków zostŃapodjęta w głosowaniu Ęnym.
Liczba akcji wyłączonych od głosowania:5 (akcje serii A od nr 95 do gg),---_--

Liczba ukgi, zktorychoddano ważne głosy: 95, -----
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:95o/u,

Ączna liczb a w ażny ch głosów: 95, -_ -
Głosów,,za":95,

Głosów,,prz-eciul" : O,

Głosów,,wstrzymujących się'': 0.

Uchwała nr 8

zwyczainego walne go zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dolnośląskie

Inwestycie Spółka Akcyjna

z siedzibąwe Wrocławiu zwołane8o na dzień29 czerułlca2o20 rok.o,

powzięta w dniu 29 tipca 2020 roku,

po przerwie zarządzonej uchwałąnt 2 walnego zgromadzenia

2019 roku

powziętą w dniu 29 czerwca2020 roku,
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wsPralvieudzieleniaczłonkowiradynadzorczeiPawłowiKUCZMIE

absolutoriumzwykonaniaPtzezniegoobowiązkóww201'9roku

ZwyczajneWalne Zgromadzenie Akc|on ariuszy społki Dolnośląskie InwesĘcje S,A,
-'-"1

we Wrocławiu postanawia udzielić panu pawłowi KUCZMIE członkowi Rady 1__:_' 
" ńi',, ,

NadzorczejSpołki absolutorium Z wykonania Ptze.niego obowiązków w 2018rr{ 
=-rtlpr'-'.'' lPla,_
., .l"--

po przeprowadzeniu głcrsowania przewodniczący stwierdz[ że uchwała w sprawĘ_ - ]

udzielenia członkowi rady nadzorczej spółki pawłowi kucnvllE absolutorium z

wykonani a ptzezniego obowiązków zostałapod|ęta w głosowaniu tainym,

Liczba akĄi, zktórych oddano ważne głosy: la}, -"-,-,-

Procentowyudzińtychakc|iwkapitalezakładowym..10ao/",

Łącz,na liczbawźnych głosów: 100, -------

Głosów ,,za"i1O0,

Głosów,,wstrąrmuiącydn się" : 0,

Uchwałanr 9

ZwyczainegoWatnegoZgromadzeniaAkcionariuszyspołkiDolnośląskie

Inwestycie Spółka Akcyina

zsiedzibąweWrocławiuzwołanegonadzień29czerwca2020rokrł

powzięta w dniu 29lipca 2020 roku,

po pfizerw ie zarządzonei uchwałą nr 2 Walnego Zglomadzenia

powzięĘ w dniu 29 czerwca2020 roku,

w sprawie podziału zysku zażO19 rok

zwyczajnewalne zgromadzeŃe Akcionańuszy społki Dolnośląskie lnwestycie s,A,

postanawiaPtze^aczyćzyskzarokobrotowytrwaiącyod1.01.2019r.do

31.1ż.2o1g r. w wysokoścL 464.484,54 ńw całości na pokrycie strat Spdki z lat

ubiegĘch-
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Po przeprowadzeniu głosowania Przewodńcząal stwierdził, że uchwała w sprawie

podziafu zysku za2O19 rok została podjęta w głosowaniu iawnym.

Liczba akcii, z których oddano wazne głosy: 100,

Proccntowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:1}0o/o,

lpączna liczba ważnych głosów: 100,|,
i

Ćło-*,,za" :100, -------

Głosów ,,ptzeciw":0,

Głosów ,,wstrzymującydr się": 0.

Na tym protokoł zakończono.

Do aktu tego okazano, _--__

- wydruk z Centralnei Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - informacji

odpowiadaiącej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem

KRS 0000407903 z dnia29kpca2020 r.;

- wypis ak

3278l2a20;

fu notarialnego - Protokofu z dnia 29 czerwca 2020 t., za Rep. A numer

- statut społki;-
- listę obecności.

Wypisy ztegoakfu należy wydawać ro;;raz akcjonariuszom w dowolnej ilości.-

Koszty tego akfu ponosi Społka.--
,t,t )T l+

Pobrano:

a) zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3) Rozp. Min. Sprawiedliwośct, z dńa28 czerwca2004 r.

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę---- - 100,00 ń

\
i.1
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b) podatek od towarów i usfug VAT (23%) zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004r.

o podatku od towarów i ushrg, w kwocie -ż3,0a ń
RAZEM: 1ż3,00 zl

AKT TEN oDczYTANo, PRZYrĘTo l PoDPlSANo.
Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notańusza.--
Rcpertorium A, Numer 391 7 D020----------
Kancelaria Notańalna Katarzyny Duduś, 53-671 Wrocław, ulica
Legnicka numer 17 lok.7 4-75.--------
Wypis ten wydano: Społce.
Pobranoi----
a) na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 28 a,erwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnei ---36,Ń zł

I

I
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