
UCHWAŁA NR 1 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30.06.2014 roku 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią  _____________ 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 2 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30.06.2014 roku 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 

5. Przyjęcie porządku obrad.  

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i wyników 

oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do 

podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku 2012 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w roku 2013. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji 

serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 

nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – rozszerzenia przedmiotu 

działalności Spółki. 

15. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

17. Wolne głosy i wnioski. 

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

UCHWAŁA NR 3 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 4 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 

31.12.2013 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 

01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. obejmujące: 

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie pasywów i aktywów 

wykazuje kwotę 4 292 252,00 zł; 

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. 

wykazujący zysk netto w kwocie 1 467 067,89 zł; 

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 

31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 467 067,89 zł;  



e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 

r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 115 515,83 zł; 

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 5 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 

r. w kwocie 1 467 067,89 zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 6 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 

od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 

za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.   

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

  



UCHWAŁA NR 7 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Pani Alinie Przyborowskiej-

Bednarowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 8 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Pani Alinie Przyborowskiej-

Bednarowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

  



UCHWAŁA NR 9 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Dagiel 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 10 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Paulinie 

Jankowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

  



UCHWAŁA NR 11 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi 

Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 12 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi 

Łanoszce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 13 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 



Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Cezaremu 

Jasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 14 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Ernestowi 

Bednarowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 15 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi 

Leżuch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 



UCHWAŁA NR 16 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce 

Dagiel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

. 

 

UCHWAŁA NR 17 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

  

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi 

Jura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

  



UCHWAŁA NR 18 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F  w drodze 

subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

oraz zmiany Statutu Spółki 

  

§ 1  

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt 

pięć tysięcy złotych 00/100).  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane 

poprzez emisję nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej 

„akcjami serii F”). 

3. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 1,02 zł. (jeden złoty dwa grosze). 

4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie 

do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 r. 

5. Akcje serii F pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii F. 

6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 

431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub 

prawnymi. 

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii F do nie więcej niż 

149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które 

przyjmują propozycję nabycia stosownych umów. 

8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do 

określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania 

zapisów na akcje serii F. 

9. Określa się, że umowy objęcia akcji serii F z podmiotami wybranymi przez Zarząd, 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zostaną zawarte do dnia 30 listopada 2014 

roku. 

10. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały 

dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze zm.) 

oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia 

papierów wartościowych.  

11. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej 

uchwały, a w szczególności upoważnia do:  

a. Dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem 

kapitału zakładowego Spółki,  

b. Złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH.  



 

§2  

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji 

serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji 

serii F przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik 

do niniejszej Uchwały.  

§3  

1.   Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F oraz prawa do akcji 

serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

2.   Akcje serii F i prawa do akcji serii F będą miały formę zdematerializowaną.  

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych 

akcji serii F i praw do akcji serii F w celu ich dematerializacji 

§ 4 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków 

emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia 

emisji oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: 

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, 

- dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania 

przesunięć akcji między transzami,  

- zawarcia umów objęcia akcji, 

- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7w związku z art. 310 § 2 

Kodeksu Spółek Handlowych.  

§ 5  

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 520.000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy 

złotych) i dzieli się na:  

a) 1.000.000 (słownie; jeden milion) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda, 

b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

c) 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

d)  1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D 

o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

e)  250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E 

o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.  

f) nie więcej niż 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na 

okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.” 

  



OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F  

Emisja akcji serii F ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla rozszerzenia działalności 

Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania 

niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. 

W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki. 

  

§ 6  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian 

Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.  

 

 

UCHWAŁA NR 19 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30 czerwca 2014 roku 

 

w sprawie zmiany Statutu Spółki – rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki. 

 

§1 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać do przedmiotu działalności Spółki: 

- Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z, 

- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własną rękę – PKD 68.10.Z, 

- Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z 

- Pozostałe formy udzielana kredytów w tym finansowanie transakcji handlowych – PKD 

64.92.Z, 

- Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z. 

2. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 2 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące 

brzmienie: 

„§ 2 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z, 

2) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z, 

3) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z, 

4) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 

PKD 70.22.Z, 

5) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z, 

6) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 

73.12.A, 

7) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) – PKD 73.12.C, 

8) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 

73.12.B, 

9) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 

73.12.D, 

10) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 

85.51.Z, 



11) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z, 

12) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – PKD 85.53.Z, 

13) Nauka języków obcych – PKD 85.59.A, 

14) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B, 

15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, 

16) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, 

17) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z, 

18) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z, 

19) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z, 

20) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z, 

21) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z, 

22) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z, 

23) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z, 

24) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych – PKD 62.09.Z, 

25) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność – PKD 63.11.Z, 

26) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z, 

27) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z, 

28) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z, 

29) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z, 

30) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z, 

31) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własną rękę – PKD 68.10.Z, 

32) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z 

33) Pozostałe formy udzielana kredytów w tym finansowanie transakcji handlowych – PKD 

64.92.Z, 

34) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian 

Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. 

  



UCHWAŁA NR 20 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30.06.2014 roku 

 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści 

Statutu Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek 

Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

obejmującego zmiany uchwalone podczas dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

 

 

UCHWAŁA NR 21 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO Spółki Akcyjnej 

w dniu 30.06.2014 roku 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Członka Rady Nadzorczej 

……………………………….. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


