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AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (30-06-2020r.) w

Kancelarii Notarialnej notariusz Katarzyny Duduś we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej

17,Lok.74-75, odbyło sięZwyczajne WalneZgromadzenie Akcjonariuszy społki pod

firmą Wrocławskie Centrum Inwestycyine Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyina z siedzibą we Wrocławiu

(adres: 5a-367 Wrocław, ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 18/1F), NIP 8971790055,

REGON: 02ż157658, uiawnionei w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Reiestru Sądowego pod numerem KRS 0000463588, z którego zastępca notarialny

Agata Pleśnierowicz, zastępca notariuszKatatzyny Dudu§ prowadzącei Kancelarię

Notarialną we Wrocławiu, przy ultql Legnickiej numer 17 lok. 74-75, sporządztła

niniejszy:-

PRoToKoŁ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie społki pod firmą Wrocławskie Centrum

Inwestyryjne Społka z agraniczoną odpowiedzialnością Społka Komandytowo -

Akclna z siedzibąwe Wrodawiu (dalej także jako ,,Spółka") otworzf Dariusz Jeruy

Wilczewski, PESEL ,egitymujący się dowodem osobisĘm serii i nr

, jako

Prezes jednoosobowego Zarządu za społkę pod firmą Wrocławskie Centrum

Inwestyclne z ograniczoną odpowiedzialnością - jedynego komplementariusza

Spółki, który zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego

Zgtomadzenia.------

Dariusz Wilczewski zatządztł wybór przewodniczącego. Przewodniczącym został

wybrany w głosowaniu Ęnym, wszystkimi głosami ,,za" Dańusz Wilczewski.--------
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Przevvodniczący wybór prżyjął i ,larz,ądził sp<>rządz.enie listy obecnoŚci uczestników

Zwyczajneetl Walrrego Zgronrad z,enia. Po podpisaniu listy obecnoŚci Przewodniczący

oświadczył, że dzisicjsze Zwyczafte Walne Zgromadz.cnie oclbywa się bez

formalnegozwołaniaw trybie395§ 1iart.405§ 7w zw.zart.126 § 1 pkt2Kodeksu

spółek handiclwych, na Watnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału

zakładowego Społki, a w<ńec braku sprzeciwu, co do odbycia Walnego

Zgromad,zenia i wniesienia poszczegolnych spraw do porządku obrad, władne jest

ono podcjmowaĆ rvaŻne uchwały.

Przewodn iczący zaproponował podjęcie następuiącej uchw aa : ------

uchwała numer 1

zwyczainego walnego zgromadzenia Akcjonańuszy spółki pod firmą

Wrocław skie Centrum Inwestycyi ne S p ółka z o gt aniczoną odp owie dzialnoŚcią

Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2O20 r.

w sprawie przyjęcia porządku obtad

Przewod n iczący przedstawił na stępuj ący p or ządek obrad :

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

2. Wybór Przewodniczącego Zgtornadzenia.--------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolnoŚci do

podcjmowania uchw ał,---- --- -- --

4, Podjęcie uchwaĘ w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

5. Przedstawienie: sprawozdania Komplementariusza 7 działalnoŚci Społki w Ża19

roku, sprawozdania finansowego Społki za 2079 rok, opinii biegłego rewidenta

d oĘczącej sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.---------

6. Podjęcie uchwał w sprawiei ------------

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komplcmentariusza z działalnoŚci

Spółki w 2019 roku;-------

2) rozpatrzcnia i zatwierdzenia sprawozdania finansorvego Spółki za2019 rok,---------

$
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3) udzielenia Komplementariuszowi

3

absolutorium z wykonania ptzez niego

obowiązków w 2019 roku,------

4) podziału zysku w części przypadającej Akcjonariuszom,

5) podziafu zysku w części przypadającej Komplementariu szow i,-----

7. zamknię cie Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząry stwierdziŁ

porządku obrad Zwyczajnego Walncgo Zgromadzenia została

ze uchwała w sprawie

podjęta w głosowaniu

lawlnvm.
,J

Liczba akcjł z których oddano wazne głosy: 50, -------------

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 1007o,

Łączna liczba waznych głosów: 50, --------

Głosów ,,za":50,

_. _,_, _Głosów ,,przeciw":0,

się":0.

tyń miejscu Przewodnicząq zaproponował zarządzenie przerwy w obradach i w

uchwała numer 2

zwyczajnego walnego zgromadzenia Akcionariuszy spółki pod finrrą

Wrocławskie Centrum Inwestycyi ne Sp ółka z o gr aniczoną o dpowiedzialnoś cią

Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2O2a t.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgtomadzenie działając na podstawie art. 408 § 2 w zw. z art.

1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 29

126, §

lipca

2020 r.---
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Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczącv stwierdził, z,e trchwała w sPrawie

porządku obrad Zwycz,ajnego Walnego Zgrclmadz,enia zostóła podjęta w głosowaniu

laWnVm.

l,iczba akdi, z których oddano \Ą,aznc głosy: 50, ---------------

Procentowy udzia! tych akcii rv kapitale zakładorł,Vm:100"/n,

Łączna |iczba ważnych głosów: 50, ---------

Głosów ,,7a":50,

Głosów,,\łzstrzymujących się" : 0.-----

Na tym prcltokół zakończono.------------

*,t**

Do akfu tego okazano: --------

- wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejcstru Sądowego - informacji

odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem

- statut spclłki;----

- listę obecności.

Wypisy tego aktu mozna wydawać OU*"r.'"szom, Komplementariuszow i oraz

Spółce w dołvolnej ilości.--

Koszty tcgo akfu ponosi Społka.--
!ś***

Pobrano:---

a) zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3) Rozp, Min. Sprawiedliwości , z dnia 28 czerwca 2004 r,

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

b) podatek od towarów i usług VAT (ż3%) zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2OO4r.

o podatku od towarów i usług, w kwocie -----

,-----------RAZEM: 1ż3,00 zł

TEN oDCZYTANO, PRZY,ĘTo l PoDPlSANo.Arcr

KRS 0000463588 z dnia 30 czcrwca 202O t.;-----

ffi
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Na oryginale podpisy Przewodniczącego i zastępry notarialnego.--
Repeń<_lrium A, Numer 3261,/2020-
Kancelaria Notarialrra Katarzyny Duduś, 53-671 Wrocław, ulica''
Legnicka numer 17 lok.74-75.-----
Wypis ten wydano: Społce.
Pobranoi-----
a) na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 28 czen^,Gl 20O4 roku w sprawie taksy notarialnej ---------

--24,@zł
b) podatek od towarów i usług VAT 23 % na podstawie Ustawy o
tym podatkrr, w kwocie----- ---5,52zł
Wrocław, diliźi' 36t 62s20 r.- ,\, ,, \
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