
Repertorium A numet 391312020

AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (29-07-2020r.)

w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej numer 17,lok 74-75,

notariusz Katarzyna Duduś, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu,

przy ulicy Legnickiej numer 17 lok. 74-75, sporząd,ziła w tejże kancelarii Protokół z

drugiej części obrad Zwyczajnego WalnegoZgromadzeńa Akcjonańuszy spółki pod

firmą Wrocławskie Centrum Inwestycyine Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyina z siedzibą we Wrocławiu

(adres: 50-367 Wrodaw, ul. Wybrzeze Ludwika Pasteura 18l1F), NIP 8971790055,

REGON: 02ż157658, ujawnionej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym ?tzez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463588, która to druga częŚĆ obrad

odbyła się w dniu dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dwudziestego roku

(29-07-2020r.) w tejże Kancelarii w iej obecności, po przerwie zarządzonej w dniu

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

PROTOKOŁ Z DRUGIEI CZĘŚCI OBRAD

ZV{\{CZAIN EGO WALN EGO ZGROMADZEN IA

D*8ą część obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie społki pod firmą Wrocławskie

Centrum lnwesĘryjne Społka z ograniczoną odpowiedzialnością Społka

Komandytowo - Akcyjna z siedzibą we Wrodawiu otworzf Dariusz lerzy

WILCZEWSKI, , zamieszkĘ

legitymujący się dowodem osobisĘm serii i nr

wybrany na funkcję Przewodniczącego dnia 30 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne

Walne Zgromadzenią który oświadczyŁ że na dzień 30 czerwca 2020 roku na

godzinę 10:00 zostało zwołane ptzezZatządZwyczajne Walne Zgromadzenie Społki

pod firmą Wrocławskie Centrum Inwestycyjne Społka z ograńczoną



l

4.

5.

odpowiedzialnością spółka komandytowo _ Akcyina z siedzibą we wrocławiu z

następujący porządkiem obrad :--,---------

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

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-------- -- "'11|/ 1, -, 
',.'-

i,'."ł{,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgtomadzenia oraz jego zdolnoŚci do * 7?i§ri

przedstawienie: sprawozdania kompiementańusza z dzińalności społki w ża79

roku, sprawozdania finansowego społki za 2o19 rok, opinii biegłego rewidenta

dotyczącej sprawozdania f inansowego Społki za 2019 rok._________

6. Podjęcie uchwał w sprawie: -------------

1) rozpatrzenia i zatwierdzeńa sprawozdania komplementariusza z działalności

Społki w żO19 roku;-------

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zaż019 rok--______

3) udzielenia Komplementariuszowi absolutorium z wykonania Przez niego

obowiązków w 20].9 roką-----

4) podziafu zysku w części prr,ypadającei Akcionariuszom,

5)podziafuzyskuwczęściprzypadającejKomplementariuszowi,-------

7 . Zamknięcie Zgromadzenia,

Przewodniczący oŚwiadczył, że w dniu 30 czerwca 2020 roku, po zrea|izowaniu

czterech pierwszych punktów porządku obrad, została podjęta Uchwała Nr 2

ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaspółkipodfirmąWrocławskieCentrum

Inwestyryjne społka z ograriczoną odpowiedzialnością społka komandytowo _

Akryjna z siedzibą we wrocławiu w sprawie zarządzenia przerwy w obradach,

która uchwalono do dnia ż9|ipca 2020 roku,

Podięcie uchwĄ w sprawie przyięciaporządku
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deimowania uchwał--



Przewodnicząq Wal,nego Zgromad,zeŃa zarządził sporządzenie listy obecności na
dru$ej częŚci obrad. Po podpisaŃu lisĘ obecności Przewodni cząq stwierdził, że
Walne Zgtomadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami

t\'"Oisów art. 3gg i 402 Kodeksu spółek handlowyctu i stwic tdzlł żena drugicj
l-'\ \.
l-*),'ł\S'i obrad Walne8o Ziromad,zenia obecni §ą pe}nomocnicy akcjonariuszy',ri i|'; li]" l :, l

i..' .,"nf*zenfującY 
50 (pięĆdziesiąt) akcji stanowiących 100,00 7o (sto procent) kapitału

'"',"Ąxłuaowego, uprawniaiacvch rln nrlrl:nie Ęo lniaAA,,i^-iąl\ ^1^^l,_._ __ I^, t.:,,iFxiaaowe8o/ uPrawniaiących do oddania 50 (pięćdziesiąt) głosów na Walnym
Zgromadzeniu oraz Komplementariusz i Zgromadzenie po przerwie jest zdolne do
powzięcia uchwał pr zew idzianych porząd kiem obrad.

Przewodn icząq zaproponował podjęcie następuj ącej uchwĄ:
Uchwała nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
Wro cławskie Centrum Inwestycyj ne Sp ółka z o gr aniczon ą odpowiedzialnoś cią

spółka komandytowo - Akcyjna z siedzibą we wrocławiu
zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku, powzięta w dniu 29lipca2020 roku,

po przerwie zarządzonej uchwaĘ nr 2 walne go zgromadzenia

powziętą w dniu 30 czerwca 2020 roku,

w sPrawie rozPattzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komplementariusza z

działalności Spółki w 2019 roku
ZwYczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy społki Wrocławskie Centrum
InwesĘryjne SPÓłka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. we Wrocławiu, po
rozPatrzeniu sPrawozdania Komplementariusza z działalności Społki w roku
obrotowYm trwającym od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., postan awia zatwier6zic
sprawozd anie Komplementariu sza z d,ziała lności Społki.

!-l
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Po przeprowadzcniu głosowania Przewodnicząq stwierdziŁ że uchwała w sprawie

rozpatrzenia i zalwierdzenia sprawozdania Komplementariusza z działalności

Społki w 2018 roku została podjęta w głosowaŃu jawnym. ----------

Liczba akĄi, zktóryń oddano wazne głosy: 50, --------- ------r-,-i"F

Procentowy ud,r,ińĘch akcji w kapitale zakładowym: 100%, ,i*ffi
Łącznaliczbaważnych głosów: 50, ---------- ---Ę--{;rffi§

"-::__-ź
Głosów ,,ptzećIw":a,

Gł<lsów,,wstrzymujących się" : 0.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczainego Walneg o Zgromadzenia Akcionariuszy spółki Wrocławskie

Centrum Inwestycyine Społka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z

siedzibą we Wrocławiu

zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku, powzięta w dniu 29 lipca 2020 rokł
po przerwie zarządzonei uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia

powziętą w dniu 30 czerwca 2020 roku,

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za2;at9

rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wrocławskie Centrum

Inwestyryjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. we Wrocławiu, po

rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Społki za rok obrotowy trwający od

7.a7.2019 r. do 3]..12.20t9 r., postanawia zatwierdziĆ sprawozdanie finansowe Spółki

obejmujące:---------

1. bilans na dzień 31,.12.2a79 r., ---------------

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1,.07.2019 r. do dnia 3'l,.12.2019 r.,

3. informa§ę dodatkową do bilansu za okres od 1.01.2019 r. do 37.12.2019 r.----------

Ą
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Po PrzeProwadzeniu głosowania Przewodniczący stwietdził, że uchwała w sprawie
rozPatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Społki za 2079 rok została

podięta w głosowaniu jawnym. ----------

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

1Procentowy 
udziń tych akcji w kapitale zaktadowym: 100%,

l

iŁączna liczbawaznych głosów: 50, --------

Głosów ,,za":50,

Głosów ,,ptzeciw":0,

Głosów,,wsttzymująrych się'': 0.

UCHWAŁA nr 5

ZwY czajne go Walne go Zgroma dzenia Akci onariuszy spółki Wrocławskie
centrum Inwestycyine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.A. z

siedzibą we Wrocławiu

zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku, powzięta w dniu 29 tipca2020 roku,
po przerwi e zarządzonei uchwa łą nr 2 walnego zgromadzenia

powziętą w dniu 30 czerwca 2020 roku,
w sPrawie udzielenia Komplementariuszowi absolutorium z wykonan ia przez

niego obowiązków w 2019 roku
ZwYczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wrocławskie Centrum
InwestYcYjne Społka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. we Wrocławiu

Postanawia udzieliĆ Komplementariuszowi, Ę. spółce Wrocławskie Centrum
InwestYcYjne SPÓłka z ograniczoną odpowiedzialnością absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1.07.2079 r. do

Po PrzeProwadzeniu głosowania Przewodnicząry stwierdziŁ że uchwała w sprawie
udzielenia KomPlementariuszowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków została podięta w głosowaniu jawnym

31.12.2019 r.
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Liczba akĄi, z których oddano wazne głosy: 50, ---------

Procentowy udział rych akcji w kapitale zakładowym: 100%,

ł,ączna liczba ważnych głosów: 50, ----------

Głosow,,wstrzymuiących się":O. --.":----!,I
]t i

UCHWAŁA nr 6

Zvły czajnego Walne go Z gromadz enia Akci o nariuszy spółki Wrocławskie

Centrum Inwestycyjne Spółka z ogtaniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z

siedzibą we Wrocławiu

zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku, powzięta w dniu 29 lipca 2020 roku,

po przerwie zarządzonei uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzeńa

powziętą w dniu 30 czerwca 2020 roku,

w sprawie podziału zysku w części przy§ługu|ącei Akcionariuszom

Zvłyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy społki Wrocławskie Centrum

InwesĘryjne Społka z ograniczoną odpowiedzialnoŚcią S.K.A. postanawia

ptzeznaczyc zysk za rok obrotowy trwający od 1.01.2019 r. do 31,.12.2019 r. w częŚci

przypadającej Ak§onariuszom w wysokoścl'1,6.526.357,24 ń w cńoŚci na kaPitał

zapasow Społki.---

po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdziŁ ze uchwała w sprawie

podziafu zysku w części przypadającej akcjonariuszom została podjęta w

głosowaniu iawnym.

Liczba akgi, zktórych oddano wazne głosy: 5a, ---,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100oń,

Łączna liczb a ważnych głosów: 50, -----

Głosów ,,za":50,

Głosów ,,za":50,
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Głosów ,,przedw":O,

Głosów,,wstrzymujących się" : 0.

UCHWAŁA nr 7

,i-., ZwYczainego Walnego ZgromadzeniaAkcjonariuszy spółki Wrocławskie
, -l \.

t.. .\-l,. Centrum Inwestycyjne Spółka z ogtaniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z
, ł.,-,\

l,; j- i siedzibą we Wrocławiu
j'j

) ' .iwołanego na dzień3O czerwca 2020 rokł powzięta w dniu 29 tipca2020 roku,
po przerwie zatządzonei uchwałą nr 2 walnego zgromadzenia

powziętą w dniu 30 czerwca 2020 roku,

w sprawie podziału zysku w części przysługuiącei komplementariuszowi

ZwYczajne Walne Zgromadzenie Ak§onariuszy społki Wrocławskie Centrum
InwestYcYjne SPÓłka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. postanawia

PtzeznaczYĆ zYsk za rok obrotowy trwająry od 1.01.2019 r. do 97.12.2019 r. w części

PrzryPadającej KomPlementariuszowi w wysokośą 166.932,90 ńw całości na kapitał
zapasowy Spółki.--

Po PrzeProwadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, ze uchwała w sprawie

Podziafu zYsku w częŚci prrypad,ającej komplementariu szowi zostŃa podjęta w
głosowaniu jawnym

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:50,
procentowy udział tych ak§i w kapitale zakładowym:looo/n,

Łączna liczba waznych głosów:5ą ----

Głosów,,wstrzymująrych się'': 0.

ZGODA KOMPLEMENTARIUSZA
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W Vm miejscu Dariusz Jerzy Wilczcwski - Prezes iednoosobowego Zarządu za

społkę pod firmą Wrocławskie Centrum InwesĘryjne Spółka z ograniczona

odpowiedzialnością z siedzibąwe Wrocławiu - jedynego komplementariusza Społki

- oświadczył,iżdzińającna podstawie art.'!,46 § 2 pkt 2 i § 3 pkt 1Kodeksu społek,.'"

handlowych wyraża zgodę na powzięte powyzei: Uchwałę Nr 6 w sprawie podzil!tr.,,1";

zysku w części przysfugującej Akcjonariuszom i Uchwałę Nr 7 w sprawie o"OrĘfi]t
zyskuwczęściprzysługującejKomplementariuszowi.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad PrzewodŃczący zamknął ZgromadzeŃą

załączając do niniejszego protokofu listę obecności.

Na tym protokoł zakończono.-----------
l.*rF)F

Do akfu tego okazano: ------

- wydruk z Centratnej Informacii Krajowego Rejestru Sądowego - informacji

odpowiadając{ odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem

KRS 0000463588 z dnia 29lipca2O20 r.;

- wypis akfu notarialnego - Protokotu z dnia 30 czerwca2020 r.r za Rep. A numer

325912020;

- stafut społki;----

- listę obecności.

Wypisy tego aktu można

|tltlśrt

wydawać Akcjonariu szom, Komplementariuszowi ot az

Społce w dowolnej ilości.

Koszty tego akfu ponosi Społka.---

Pobrano:--
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a) zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3) Rozp. Min. Sprawiedliwości , z d,nia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę---- ----100,00 zł
b) Podatek od towarów i usfug vAT (2go/") zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004r.

i',,it\ --\--
ij:* \ 1 RAZEM: 723,oo zł

,,ni\",l 7 AKT TEN oDczyTANo, pRzyrĘTo l poDplsANo.
',) -l .-,' Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.--
.:__))-'' Ilepertorium Ą Numer 39t ąlzozo----------

Kancelaria Notarialna Katarzyny Duduś, 53-671 Wrocław, ulica

Wypis ten wydano: Społce.
Pobrano:------
a) na podstawie §12 Rozporząd,zenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 28 ąerwca2}04roku w sprawie taksy notarialnej ---.--36,00 zł

Wroctaw, dnia 29.07.2020

r-vk,H
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