
Uchwała numer 1/08/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 sierpnia 2016 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 

 

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ]. 

 

Uchwała Numer 2/08/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 sierpnia 2016 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na 

stronie internetowej Spółki. 

 

1. Otwarcie Zgromadzenia; 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał;  

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;  

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji 

powoływanych przez Walne Zgromadzenie;  

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;  

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki 

oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie Zgromadzenia. 

Uchwała Numer 3/08/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 sierpnia 2016 

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji 

powoływanych przez Walne Zgromadzenie 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek 

handlowych, uchwala co następuje: 

§1 

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność 

głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



 

Uchwała Numer 4/08/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 sierpnia 2016 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§1 

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w 

składzie [ ]. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwała Numer 5/08/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 sierpnia 2016 

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki oraz 

upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

 
§ 1 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 
oraz art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, obniża kapitał zakładowy 
Spółki o kwotę 2.991.884,00 PLN (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 
tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), tj. z kwoty 3.739.855 PLN (trzy miliony 
siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 

747.971,00 PLN (siedemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 
jeden złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej z 3.739.855 akcji 
Spółki z kwoty 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja do kwoty 0,20 PLN (dwadzieścia 
groszy) każda akcja.  

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest 
wyrównanie strat Spółki z lat ubiegłych w kwocie 12’056’600,39 PLN (dwanaście 

milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 39/100). 
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z postanowieniami ust. 

1 niniejszej uchwały wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki 
nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie.  

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość kwoty 
pochodzącej z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 
powyżej, w wysokości : 2.991.884,00 PLN (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt 
jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), na pokrycie strat Spółki z lat 
ubiegłych, wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym 
na dzień 31 grudnia 2015 r. 

5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania poniesionych strat 
nie przeprowadza się postępowania, o którym mowa w art. 456 kodeksu spółek 
handlowych, na podstawie art. 457 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.  

 

§ 2 
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten 
sposób, że wykreśla się dotychczasową treść § 6 ust. 1 i nadaje mu się następującą 
treść: 

 
 



„§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 747.971,00 PLN (siedemset czterdzieści siedem 
tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 3.739.855 (trzy 
miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć)) akcji 
zwykłych, w tym: 
1) 1.002.600 (jeden milion dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela 

serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do A 1002600 (jeden milion dwa 
tysiące sześćset) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; 

2) 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
numerach od 0000001 (jeden) do B 0047000 (czterdzieści siedem tysięcy) o 

wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; 
3) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 

numerach C 0000001 (jeden) do C 0150000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), o 
wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; 

4) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach 
D 0000001 (jeden) do D 0040000 (czterdzieści tysięcy), o wartości nominalnej 

0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; 
5) 33.500 (trzydzieści trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, 

o numerach D1 000001 (jeden) do D1 0033500 (trzydzieści trzy tysiące 
pięćset), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; 

6) 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
o numerach E 0000001 (jeden) do E 0022500 (dwadzieścia dwa tysiące 
pięćset), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; 

7) 1.356.436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści 
sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach F 000000001 (jeden) do 
F 1356436 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści 
sześć), o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; 

8) 27.651 (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji 
zwykłych na okaziciela serii G o numerach G 0000001 (jeden) do G 0027651 
(dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden), o wartości 

nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; 
9) 258.368 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji 

zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 0000001 (jeden) do H 0258368 
(dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem), o wartości 
nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; 

10) 281.250 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji 
zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 0000001 (jeden) do I 0281250 
(dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt), o wartości 
nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda; 

11) 520.550 (pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii J, o numerach J 0000001 (jeden) do J 00520550 (pięćset 
dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt), o wartości nominalnej 0,20 zł 
(dwadzieścia groszy) każda. 

 
 

§ 3 
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, 
uwzględniającego zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji 
zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. 

 
 

 

 


