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AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (28-06-2012)---przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sierpcu-przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby Investment Friends Capital Spółka-Akcyjna w Płocku przy ulicy Padlewskiego nr 18 C, gdzie zostało zwołane Zwyczajnp:-e-Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku ,wpisanej do rejestru przesiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem---0000267789prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta st. 'Warszawy XIV Wydział--

Gospodarczy, celem zaprotokołowania uchwał - rozpoczęło się o godzinie 12:00---Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki z obrad którego protokół został+
podpisany w siedzibie Spółki.-----------------------

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO

WALNEGO

ZGROMADZENIA
§ 1. Zebranie otworzyła - Izabela Agnieszka Jarota -Wahed - Prezes Zarządu Trans RMF-Plus z siedzibą w Płocku oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00
zostało-

-.-

zwołane przez Zarząd Zwyczajne Zgromadzenie Akacjonariuszy Investment Friends Capital
Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem
obrad:----------------------------------------------------------

str.2
l. OtwarcieZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszy.--------2. WybórPrzewodniczącegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszy.-------3. StwierdzenieprawidłowościzwołaniaZwyczajnegoWalnegoZgromadzenia---Akcjonariuszyorazjego zdolnoścido podejmowania uchwał.-----------4. Uchylenie tajności obrad w sprawiewyboruKomisjiSlautacyjnej.--------

5. WybórKomisji Skrotacyjnej.-------------------6. Przyjęcieporządkuobrad Zgromadzenia.----------------7. Przedstawieniei rozpatrzenieSprawozdaniaZarząduz działalnościSpółkiza rok--

obrotowy2011.---------------------------8.Przedst:awienie
i rozpatrzenie sprawozdaniafinansowego wraz z opiniąbiegłego-rewidentaza rok obrotowy2011.----------------------9.Przedstawieniei rozpatrzeniesprawozdania RadyNadzorczej z działalności w rokuobrotowym2011 oraz sprawozdaniazawierającegoocenę sprawozdaniaZarząduz:----
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działalnościSpółki, sprawozdaniafinansowegoza rok 2011 orazwniosku Zarządu---,--T/ _'-..
.',__
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dotyczącegopokryciastraty za rok 20 11.-----------------;-=:l."-~~-+···/ ':; ~~\
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l O.Podjęcieuchwał w sprawach:--------------------'i~·(:tKt
aj

zatwierdzeniaSprawozdaniaZarząduz działalnościSpółkiza rok 2011;-----'''''\"-,,

....
~~

bl zatwierdzeniesprawozdaniafinansowegoSpółkiza rok 2011,to jest za okresod 01-'
stycznia2011 do 31 grudnia2011;-------------.----------r--cI zatwierdzeniesprawozdaniaRadyNadzorczejSpółkiza rok 2011;-----dl zatwierdzeniesprawozdaniaRadyNadzorczejSpółkiz ocenysprawozdaniaZarząduSpółki oraz sprawozdaniafinansowegoSpółkiza rok 2011 ;-----------el pobycia straty Spółki za rok 2011 tj. za okresod Ol stycznia2011 roku do 31 grudnia

2011roku;----------------------------------------------------------fi udzieleniaczłonkomZarządu absolutoriuz wykonania obowiązkóww roku 2011;-

gl udzielenie członkomRadyNadzorczejabsolutoriumz wykonaniaobowiązkówwroku20l1 ;-----------------------------------------------------------hl dalszegoistnieniaSpółki;---------------------------iJ udzielenia Zarządowiupoważnieniado dokonaniajednego lub kilku podwyższeń--

str. 3
kapitału zakładowego I kapitał docelowy/ w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela.,-zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji iakcji doobrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do
wyłączenia prawa poboru, do zwarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów---Wartościowych;--------------------------_·----j/ wyrażenia zgody na zmianę 2.261.115 akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela i

zmiany~atutu;-----------------------------------ki ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym giełdy- Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji serii C w Krajowym----Depozycie Papierów Wartościowych S.A.--------------------11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia..---------------------

Do punktu 2,3 porządku obrad :----------------------Izabela Agnieszka Jarota - Wahed zaproponowała siebie na Przewodniczącą Zgromadzenia i
zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----Po przeprowadzonym głosowaniu w którym oddano 25653885 głosów ważnych z 13957500akcji - co stanowi 92,95 % kapitału zakładowego w tym wszystkie głosy "za", podjęto--uchwałę :-----------------------------

.------

numer 1-------------------§ 1.------------------------

Na podstawie artA09 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie powołujePanią Izabelę Agnieszkę Jarota - Wahed na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego----Zgromadzenia.-------------------------------------------------------

§2.----------------------------------~
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-------

Przedwodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdziła.: - Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo iw' -Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący 13957500 akcjami co stanowi 92,95-% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał--

objętych porządkiem obrad.

-----

str. 4
Do punktu 4 porządku obrad-------------------------

PrzewodniczącaZgromadzeniapoddałapod głosowaniejawne uchwałp-ę-----nulner2--------------------~
w sprawieuchyleniatajnościgłosowaniawyboruKomisjiSkrutacyjnej--ZwyczajneWalneZgromadzeniepostanawiauchylićtajnośćgłosowaniawyboru Komisji-SkrutacTIn~.--------------------------------------Po przeprowadzonymgłosowaniuPrzewodniczącastwierdziła,że uchwałazostałapodjętajednogłośnie- 25653885głosyważne z 13957500akcji- co stanowi92,95 % kapitału---zakładowego, głosówprzeciwnychi wstrzymującychsię - brak.-----------Do punktu 5 porządku obrad :---------------------------------

Przewodniczącazaproponowałaodstąpienieod powołaniaKomisjiSkrutacyjneji poddałapod głosowanieuchwałę~-----------------------------
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numer3
w sprawie odstąpieniaod powołaniaKomisjiSkrutacyjnej
.---------+:-1
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Odstępujesię od powołaniaKomisjęskrutaCYjnej.---------------\})~::
§2.-----------------

:
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Uchwaławchodziw życiez dniempodjęcia.----------------Po przeprowadzonymgłosowaniuPrzewodniczącastwierdziła,że uchwałazostałapodjęta- jednogłośnie-.25653885 głosyważnez 13957500 akcji- co stanowi92,95% kapitału--zakładowego,głosówprzeciwnychiwstrzymującychsię brak.----------Do punktu 6 porządku obrad----------------------Przewodniczącapoddałapod głosowanieuchwałę ---------------numer4------------------------------w sprawieprzyjęciaporządkuobrad.-------------------

§l.---------------ZwyczajneWalneZgromadzenieprzyjmujezaproponowanyporządekobrad.----§ 2.
Uchwaławchodziw życiez dniempodjęcia.--------------------Po przeprowadzonymgłosowaniuPrzewodniczącastwierdziła,że uchwałazostałapodjęta-

str. 5

jednogłośnie -.25653885 głosy ważne z 13957500akcji - co stanowi 92,95 % kapitału--zakładowego,głosów przeciwnych i wstrzymującychsię brak.--------~-~
Do punktu 10 porządku obrad :-------------------Przewodnicząca Zgromadzeniapoddała pod głosowanieprojekty uchwał ;------numer 5--------------------

---------.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.-----

-

Na podstawie art.393 pkt.l oraz art.395 § 2 pkt.l kodeksu spółek handlowych, uchwala się,'
co następuje;--------------------------_o--§l.---------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu SpółkiInvestment~-·
Friends Capital S.A. z działalności w 2011 roku.---------------§2---------------------;.,"·~·1
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------Po przeprowadzonymgłosowaniu Przewodniczącastwierdziła,że uchwała została podjęta+-

:':.r·{~~)jednogłośnie -.25653885 głosy ważne z 13957500akcji - co stanowi 92,95 % kapitału----

~~-2 ..~~/'i

zakładowego,głosów przeciwnych i wstrzymującychsię brak.------------

<,

numer 6-------iN

sprawie zatwierdzenia sprawozdania fmansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od--

01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.--------------Na podstawie art.393 pkt.l oraz art.395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych , w związku z
§ 27 pkt.2/ Statutu Spółki uchwala się, co następuje+

---------_0-----.-

§l. -------------------
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdaniefinansowe SpółkiInvestment -Friends Capital S.A. za okres od O1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku na które-składają się:------------------------------ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywówzamyka się sumą 15302354,90zł (piętnaściemilionów trzysta dwa tysiące trzysta-pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiątgroszy) ;-------------- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od Ol stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011- -
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str. 6
rO~ll

wykazujący stratę netto w wysokości 7420636,92 zł (siedem milionów czterysta---

dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) ;--~
- zestawienie zmian w kapitale / funduszu / własnym za rok obrotowy od Olstycznia 2011roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę'--7420636,92 zł (siedem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści sześć--złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) ;------------- rachunek przepłyv v ów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31---grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o k-wotę470624,28 zł-C czterysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote

dwadzieścia osiem groszy}

- infornację dodatkową i objaśnienia.--------------------

§2------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------

"';-- ..•.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta"':-"i~~;
jednogłośnie -.25653885 głosy ważne z 13957500 akcji - co stanowi 92,95 % kapitału
zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.
numer 7---'
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011 .----

/

§l.-----------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanieRady Nadzorczej Spółki z---działalności

w 2011 roku .---------.-------------.

§2.------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta--jednogłośnie -.25653885 głosy ważne z 13957500akcji - co stanowi 92,95 % kapitału---zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymującychsię brak.----------numer 8-------------------------------w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania---Zarządu Spółki z działalności w roku 2011 oraz sprawozdania fmansowego Spółki za rok2011.----------------------------------------------------
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str. 7
§1.-----------------

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z ocenySprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2011 oraz sprawozdania finansowegoSpółki za rok 2011.---------------------------§2.---------------Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta-jednogłośnie -.25653885 głosy ważne z 13957500 akcji - co stanowi 92,95 % kapitału-"zakładowego, głosów przeciwnych iwstrzymujących się brak.-----------numer 9'-------------------,

---

w sprawie pokrycia straty netto za okres od O1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-:-:,.__

"~./

Na podstawie art.395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.l lit. bl Statutu-

-< '~)(

Spółki uchwala się, co następuje:
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§L-------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto Spółki za okres od Ol stycznia 2011
roku do 31 grudnia 2011 roku w wysokości 7420636,92 zł (siedem milionów czterysta-dwadzieścia tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostaniepokryta z zysków spółki z przyszłych lat.------------------§2.-----------------Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta- jednogłośnie -.25653885 głosy ważne z 13957500akcji - co stanowi 92,95 % kapitału+r- ..zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.------------numer 10--------------------------------w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku2011.-----

-------------

Na podstawie art.393 pkt. l i art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.l- Statutu Spółki uchwala co następuje:-----------------§l.--------------------------------

str. 8

ZwyczajneWalneZgromadzenieudziela Panu KrzysztofowiKaźmierczakowi,--absolutoriumz wykonaniaobowiązków Członka ZarząduInvestmentFriendsCapitalS.A.z
siedzibąw Płocku w roku obrotowym2011tj. w okresieod Ol stycznia2011roku do 12-lutego2011roku.----------------------------

§2.~-----------------------------------Uchwaławchodziw życiez dniempodjęcia.------------------Po przeprowadzonymgłosowaniuPrzewodniczącastwierdziła,że uchwałazostałapodjętajednogłośnie-.25653885głosyważne z 13957500akcji- co stanowi92,95 % kapitatu--zakładowego,głosówprzeciwnychiwstrzymującychsię brak.---------numer 11
w sprawie udzieleniaCzłonkowiZarząduabsolutoriumz wykonania obowiązkóww roku2011--------------------------------------------------

,/~"

,~

Na podstawieart.393pkt.l i art.395 § 2 pkt.3 kodeksuspółekhandlowych oraz § 29 ust.~/,_-. '~;..\::[2,
StatutuSpółki uchwalaco następuje:---------------------';--'

--~. ,,:~~
",

____________________

§ 1.

ZwyczajneWalneZgromadzenieudziela Panu MarcinowiK.łosiewicz,absolutorium

--:;\/.

~~

t ,,-'-_

z~~-~)-·:-2-

wykonaniaobowiązkówCzłonka ZarząduInvestmentFriendsCapitalS.A. z siedzibąw-l.Płocku w roku obrotowym2011 tj. w okresieod Ol stycznia2011roku do 10listopada2011-

roku.-------------------------------'--§2.------------------------------------

Uchwaławchodziw życie z dniempodjęcia.-------------------Po przeprowadzonymgłosowaniuPrzewodniczącastwierdziła,że uchwałazostałapodjęta- ..·
jednogłośnie-.25653885 głosyważnez 13957500 akcji- co stanowi92,95 % kapitału--zakładowego,głosówprzeciwnychi wstrzymującychsię brak.----------numer 12------------------------------w sprawie udzieleniaCzłonkowiZarząduabsolutoriumz wykonania obowiązkóww roku+
20l1----------------------------------------------------------Na podstawieart.393pkt.l i art.395 § 2 pkt.3kodeksuspółekhandlowych oraz § 29 ust.I-StatutuSpółki uchwalaco następuje;----------------------
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'.:F

str. 9

§1.------------------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Frączak, absolutorium z--wykonania obowiązków Członka Zarządu Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w-Płocku w roku obrotowym 2011 tj. w okresie od O l stycznia 2011 roku do 10października-2011roku.------------------------------------------------------

§2.--------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta-"jednogłośnie -.25653885 głosy ważne z 13957500 akcji - co stanowi 92,95 % kapita-tu---·zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.-----------numer 13-----------------------------w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązkóww roku 2011--------

------------------------------
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\~ -,\ /'Na podstawie art.393 pkt.I i art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1-- ,,)~/~\. Statutu Spółki uchwala co następuje:-------------------·/1

'01

'l./

§ l .--------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Jadwidze Połoniec , absolutorium z------wykonania obowiązków Członka Zarządu Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w-Płocku w roku obrotowym 2011 tj. w olaesie od O1 stycznia 2011 roku do 11 paździemika--2011 roku.

-- --.- ---

§2.--------------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta- jednogłośnie -.25653885 głosy ważne z 13957500akcji - co stanowi 92,95 % kapitału-----zakładowego, głosów przeciwnych iwstrzymujących się brak.-----------numer 14
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązkówvvroku201l--------------------------------------------Na podstawie art.393 pkt.l i art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1- -
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str. 10
Statutu Spółki uchwala co następuje:---------------------

§l.----------------------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Spasiuk ,absolutorium z---wykonania obowiązków Członka Zarządu Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w-Płocku w roku obrotowym 2011 tj. w okresie od Ol stycznia 2011 roku do 11 października2011
roku.-------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzonymgłosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta-jednogłośnie -.25653885 głosy ważne z 13957500 akcji - co stanowi 92,95 % kapitału--zakładowego, głosów przeciwnych iwstrzymującychsię brak.---------.~".

numer 15---------------------------------

,.;."
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w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutoriumz 'wykonania obowiązków~::"~'/·c:~:t

p\

"' ! ~:.

w roku 2011

"I~:~I

Na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1-" \:,_")~ '.'
i<-

Statutu Spółki uchwala co następuje:

- /

§l.------------·----------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu GrzegorzowiWysockiemu! absolutorium zwykonania obowiązków Członka Zarządu Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w---Płocku w roku obrotowym 2011 tj. w okresie od 12 października 2011 roku do 31 grudnia-2011
roku.------------------------------§2.---------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------Po przeprowadzonymgłosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta+jednogłośnie -.25653885 głosy ważne z 13957500 akcji - co stanowi 92,95 % kapitału---zakładowego, głosów przeciwnych iwstrzymującychsię brak.-----------nurner16-------------------------------w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązkóww roku 2011---------------------------------------

IIi
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str. 11
Na podstawie art.393pkt.l i art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1--Statutu Spółki uchwala co następuje:--------------------

§1.------------·---------------------ZwyczajneWalne Zgromadzenie udziela Panu WitoldowiSzczepaniak, absolutorium z-wykonaniaobowiązków Członka ZarząduInvestmentFriends Capital S_A_z siedzibąw--Płocku w roku obrotowym2011 tj. w okresieod 12października2011 roku do 31 grudnia201Iroku.---------------------------------------

§2.-----------------------------------Uchwaławchodzi w życie z dniempodjęcia---------------Po przeprowadzonymgłosowaniuPrzewodniczącastwierdziła,że uchwałazostałapodjęta-jednogłośnie-.25653885głosyważne z l3957500 akcji - co stanowi 92,95 % kapitału-o,
~... .,..

>'"':....

zakładowego,głosówprzeciwnychiwstrzymującychsię brak.-----------

-~>(~).-\//
\

numer 17---------------------------

.,

))";;)k

: ;7:/)
../

/' w roku 2011.

-/

/

-~.

sprawie udzielenia CzłonkowiRady Nadzorczejabsolutoriumz wykonania obowiązków-

Na podstawieart.393 pkt.l i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksuspółekhandlowych, uchwalasię co-następuje:--------------------------------

§l.---------------------------------ZwyczajneWalne Zgromadzenie udziela CzłonkowiRady Nadzorczej SpółkiInvestment+-:
Friends Capital S.A.z siedzibą w Płocku - Panu JanuszowiFiejdasz absolutoriumz--'-

-

wykonania obowiązkóww roku obrotowym2011 tj. w okresie od Ol stycznia2011roku do-31 grudnia2011 roku.-----------------------------§2.------------------------------------Uchwaławchodzi w życie z dniempodjęcia.---------------Po przeprowadzonymgłosowaniuPrzewodniczącastwierdziła,że uchwała zostałapodjęta--jednogłośnie-.25653885 głosyważne z 13957500akcji - co stanowi 92,95 % kapitału-

_.

zakładowego, głosów przeciwnych iwstrzymującychsię brak.
numer 18-----------------------------w sprawie udzielenia CzłonkowiRadyNadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązków

str. 12

w roku 2011.------------------------------Na podstawieart.393pkt.I i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksuspółekhandlowych, uchwalasię co-następ~ee------------------------------------------------

§l.--------------------------------ZwyczajneWalne Zgromadzenie udziela CzłonkowiRadyNadzorczej Spółki Investment-r-:
Friends Capital S.A.z siedzibą w Płocku - Panu SławomirowiRuszel absolutoriumz---wykonania obowiązkóww roku obrotowym2011 tj. w okresieod Ol stycznia2011 roku do31
grudnia2011 roku.--------------------------

§2.--------------------------------------Uchwaławchodziw życie z dniem podjęcia---------·-------------......-r

Po przeprowadzonymgłosowaniuPrzewodniczącastwierdziła,że uchwała zostałapodjęta....•./;,.

jednogłośnie-.25653885glosy ważne z 13957500
akcji - co stanowi92,95 % kapitału--~~
zakładowego,głosówprzeciwnychi wstrzymującychsię brak.----------numer 19

.

/<~~

r.
·1 .

'.<.

'" '.J--;/

Na podstawieart.393pkt. l i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksuspółekhandlowych, uchwala się co-następuje~---------------------------------------------

§1.---------------------------------ZwyczajneWalneZgromadzenie udziela CzłonkowiRadyNadzorczejSpółki Investment-r Friends Capital S.A.z siedzibą w Płocku - Panu Mirosławowilviarianabsolutoriumz----wykonania obowiązkóww roku obrotowym2011 tj. w okresieod 01 stycznia2011roku do31 'grudnia2011 roku.-----------------------------

§2.---------------------------------Uchwaławchodziw życie z dniem podjęcia--------------------Po przeprowadzonymgłosowaniuPrzewodniczącastwierdziła,że uchwała zostałapodjęta--jednogłośnie-.25653885głosyważne z 13957500akcji- co stanowi 92,95 % kapitalu----zakładowego,głosówprzeciwnychiwstrzymującychsię brak.------------numer 20-------------------------------

..,

,i

//
zŻ,

w sprawie udzieleniaCzłonkowiRadyNadzorczejabsolutoriumz 'wykonaniaobowiązków--)<_~ .w roku 2011-------------------------------

..~~
(.,

.j
/'

str. 13

w sprawie udzielenia CzłonkowiRady Nadzorczejabsolutoriumz wykonania obowiązkóww roku 2011--------------------------------------------------------------Na podstawieart.393pkt.1 i a1't.395§ 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, uchwalasię cona~ępuje----------------------------------------------------·
§ 1.--------------------ZwyczajneWalne Zgromadzenie udziela CzłonkowiRadyNadzorczej SpółkiInvestment- Friends Capital S.A.z siedzibą w Płocku - Panu MarianowiWalczak absolutoriumz-----

.

wykonania obowiązkóww roku obrotowym2011 tj. w okresie od O 1 stycznia2011 roku do31 grudnia2011 roku.--------------------------------

---

§2.---------------------------------Uchwaławchodzi w życie z dniempodjęcia------------------------"'"

Po przeprowadzonymgłosowaniuPrzewodniczącastwierdziła,że uchwała zostałapodjęta- --

/~/
(,,':.\ jednogłośnie-.25653885 głosyważne z

,:1, ,l;7)

zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak,

l

~-.
.•.:...~

-

numer 21--------------------

,)____/ , "
r

13957500akcji - co stanowi 92,95 % kapitalu---

./
.r

w sprawie udzielenia CzłonkowiRadyNadzorczejabsolutoriumz wykonania obowiązków-

w roku 2011----------------------------------------------------Na podstawieart.393pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, uchwalasię conastępujp:e---

§1.-----------------------------------ZwyczajneWalne Zgromadzenie udziela CzłonkowiRadyNadzorczej SpółkiInvestment--FriendsCapital S.A.z siedzibą w Płocku - Panu JózefowiAleszczykabsolutoriumz-----wykonania obowiązkóww roku obrotowym2011 tj. w okresie od Ol stycznia2011 roku do16 listopada2011 roku.---------------------------§ 2.-----------------Uchwaławchodzi w życie z dniempodjęcia---------------~~-Po przeprowadzonymgłosowaniuPrzewodniczącastwierdziła,że uchwała zostałapodjęta-·'
jednogłośnie-.25653885głosyważne z 13957500akcji - co stanowi 92,95 % kapitału--zakładowego,głosów przeciwnych i wstrzymującychsię brak.-------------

:!l!
\ i

III

str. 14

numer 22-------------------------------------w sprawie udzieleniaCzłonkowiRady Nadzorczejabsolutoriumz wykonania obowiązkóww

roku 2011-----------------------------

Na podstawieart.393pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksuspółekhandlowych, uchwala się conastęp~ee---------------------------------------------------------

§1.-------------------------------ZwyczajneWalne Zgromadzenie udziela CzłonkowiRadyNadzorczejSpółkiInvestment-Friends Capital S.A.z siedzibą w Płocku - Panu AndrzejowiSkarbekabsolutoriumz--w-ykonaniaobowiązkóww roku obrotowym2011 tj. w okresieod 12 grudnia2011 roku do-31 grudnia2011 roku.--------------------------------------------§2.-------------------------------------....
-.....
·..-r-] -.

Uchwaławchodzi w życie z dniem podjęcia---------------------

'

'"
"'!'"

Po przeprowadzonymgłosowaniuPrzewodniczącastwierdziła,że uchwała zostałapodjeta-:,
c

.

jednogłośnie-.25653885głosyważne z 13957500akcji - co stanowi 92,95 % kapitału
zakładowego,głosówprzeciwnychi wstrzymującychsię brak.----------'

::\,
:.:- .:

'/~j

"X,l-

,:i~~"

--(~>;;~,~~~
,. .:.' ; l:

numer 23---------------------------'
W

sprawie dalszegoistnienia Spółki.----~------------------------

(

i --------

i

§ l.------------------------P0 zapoznaniusię z bilansem oraz sprawozdaniemfinansowymspółki obejmującym2001-"rok tj. od dnia 01 stycznia2011 roku do dnia 31 grudnia2011roku sporządzonymna dzień+
31 grudnia2011 roku przebadanymprzez biegłegorewidenta,któryto bilans zostałprzez-Spółkęopublikowanyw raporcie okresowym- raporcierocznymz dnia 27 kwietnia2012-roku wobec faktu, że wykazał on stratęprzewyższającąsumękapitału zapasowegoi--rezerwowegoorazjedną trzecią kapitału zakładowego,na podstawie art.397kodeksu spółekhandlowychZwyczajneWalne Zgromadzenie postanawiao dalszymistnieniuspółki i---zobowiązujeZarząd do takiego prowadzeniadziałalnosci,aby wynik finansowyspółkiuległpopravvie.------------------------------------------------------------

§2.------------------------------Uchwaławchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------

il\

ii

!
i

!

str. 15
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta-jednogłośnie -.25653885 głosy ważne z 13957500 akcji - co stanowi 92,95 % kapitału--~
zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.----------numer 24------------------------w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeńkapitału zakładowego I kapitał docelowy/ w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela ,-zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji doobrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do
wyłączenia prawa poboru, zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych.--------------------------------------§l.-------------Na podstawie art.445§ l kodeksu spółek handlowych dokonuje się następujących zmian--)

.• J

'~'.-

.

Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 7 w brzmieniu:-----------

(;'l.,"

.~
•.

'.j- ~;~:

:'- :_--it\
•..

.l

. :
-~._-l .

§7b----------------------------------l . Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do Ol czerwca 2015 roku, po·-----podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art.444-447---

}

Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie wyższą niż 11261979 zł (jedenaście milionów-dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) poprzez-emisje nie więcej niż 11261979 (jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy-dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej1,00 zł (jeden złoty) każda akcja / kapitał docelowy/ serii F.---------2. Podwyższenie Kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga---uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej

W

formie uchwały.---------

3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku-----

.

podwyższeń.-----------------------------------------------------------4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian zawkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.---------------------5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez
Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego

str. 16

upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji wzamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w fonnie--uchwały.------------------------------6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu-zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swejważności wymaga formy aktu notarialnego.-------------------7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w fonnie uchwały Zarząd jest upoważniony do-wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub wczęści w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego-dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do--podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."------

§2---------------------------v

;~.-

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i~/'.":~;,,

({:':;~lW~;

prawnych związanych z dopuszczeniem praw do akcji i akcji do obrotu na rynku·

\ /: \ ~·,~t.::;'~(7~

regulowanym oraz ich dematerializacji oraz do zawarcia umowy z Krajow-ymDepozytem*~<': ..~:~?.
Papierów Wartościowych, a także do dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych

~"'-j2..~
,.'. //
!

realizacją postanowień niniejszej uchwały.-------------------'--

§3.-------------------------------Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez upoważnie Zarządu do--podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest.c-daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu--ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitału niezbędnego w Spółce dla-poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego-pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co-niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników :finansowych.--------

§4.--------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany statutu w Krajowym RejestrzeSądo\vym.-----------------------------------------------Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta--

str. 17

jednogłośnie -.25653885 głosy ważne z 13957500 akcji - co stanowi 92,95 % kapitalu--r-

zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się brak.-----------numer 25---------------------w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 2261115 (dwa miliony dwieście sześćdziesiątjedentysięcy sto piętnaście) akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela i zmianę statutu.---Na podstawie art.334 §2 i art.430 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 29 ust. 1 lit.hI-Statutu Spółki, uchwala się co następuje-----------------------

§1.----------------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie przez Spółkę-zamiany 2261115 (dwa miliony dwieście sześćdziesiątjeden tysięcy sto piętnaście) akcji-imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) na 2261115 (dwa miliony--dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto piętnaście) akcji na okaziciela serii C o wartosci--~
r'-

.••.. "" ~~~,;":"

->: nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) .--------------------------

,.f.')

i~~
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. .'

'.:',:::
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§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania--wszelkich niezbędnych czynności w związku z zamianą akcji imiennych serii C na akcje na-

~_/

okaziciela serii C.--------------------------

§3.-----------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7 ust.l ci statutu Spółki, wten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść, a w jej miejsce wpisuje się treść-'-następującą :---------------------------(C) 2261115 (dwa miliony dwieście sześćdziesiątjeden tysięcy sto piętnaście) akcji na---okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) o numerach od 00000001 do2261115,"------------------------------§4.--------------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia o z tym , żę zmiana statutu nastąpi pod---warunkiem dokonania przez Zarząd zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela.>
po jej zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy..------------------Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta-

,
i
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._-=====---+-------!
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str. 18
jednogłośnie -.25653885 głosy ważne z 13957500 akcji - co stanowi 92,95 % lillpitału--zakładowego, głosów przeciwnych iwstrzymujących się brak.----------numer 26---------------------------------------w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym---Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji serii C w----Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.--------------------

Na podstawie art.334 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.29 ust.l Iit.h/-rStatutu Spółki • uchwala się co następuje.------------------§l.---------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na :--------------1. ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie 2261115 akcji serii C o wartości nominalnej-1,00 zł, do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie.
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ustawy z dnia 'iJ,9' V~;~!}.;.~
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2.dokonanie dematerializacji 2261115 akcji serii C w rozumieniu przepisów

\./

L

.•,-, -r,;~

...,
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lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi IDz.U. nr 183, poz.1538 z póżń. zm./ <',
\
§2.------------------\

/

',i

...

..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:--l. podjecia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do---'
dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy·---Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie-------------------------2.podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie--dematerializacji 2261115 akcji serii C, w tym w szczegó1nosci do zawarcia z Krajowym-Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie,--prowadzonym przez KDPW , 2261115 akcji serii C.-----------------

§2.---------------------------Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta-jednogłośnie -.25653885 głosy ważne z 13957500 akcji - co stanowi 92,95 % kapitału--zakładowego, głosów przeciwnych iwstrzymujących się brak.---------------
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