
Raport bieżący nr 34/2011 – Treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Zarząd TAMEX Obiekty Sportowe S.A. przekazuje w załączeniu treśd uchwał powziętych przez 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAMEX Obiekty Sportowe S.A., które odbyło się w dniu 02 

września  2011r. 

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - 

"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect". 

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Konrad Sobecki – Prezes Zarządu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą:  

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 2 września 2011 roku 

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

podjęta w głosowaniu tajnym 

 

1) Walne zgromadzenie Spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w 

Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych 

dokonuje wyboru przewodniczącego dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w 

osobie Andrzeja Wójcika. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------  

 w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.485.046 akcji, z których 

oddano ważne głosy – reprezentujący 18.485.046/19.450.000 części kapitału 

zakładowego, to jest 95,04% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 

18.485.046 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:  ------------------------  

 za: 18.485.046,  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 przeciw: 0, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujące się: 0. --------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Wójcik stwierdził, że uchwała nr 1 została 

podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ IV. Pan Janusz Wójcik oświadczył, że wybór jego osoby na 

Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje.  

§ V. Pan Przewodniczący oświadczył, że:  ------------------------------   

1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w sposób, o którym mowa w art. 4021 

Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------------------------------  



2) ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zawierało wszystkie informacje, o których 

mowa w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------  

3) na stronie internetowej Spółki zostały zamieszczone wszystkie informacje i formularze, o których 

mowa w art. 4023 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------  

wobec czego Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo.  ------------------------------------------------  

§ VI. Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie listy 

obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------------------  

1) w obradach  Walnego Zgromadzenia biorą udział akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela – 

wypełniający przesłanki wskazane w art. 4061 i art. 4063 Kodeksu spółek handlowych, ----------------  

wobec czego wszyscy obecni są zdolni do wykonywania prawa głosu, a Walne Zgromadzenie jest 

zdolne do podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------------------  

2) akcjonariusze oraz reprezentanci i pełnomocnicy Akcjonariuszy obecni na Walnym 

Zgromadzeniu reprezentują łącznie 18.485.046/19.450.000 części kapitału zakładowego Spółki, 

to jest 95,04% tego kapitału i uprawnieni są do oddania łącznej liczby 18.485.046 głosów. ----------  

3) § VII. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------  

 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą:  

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 2 września 2011 roku 

w przedmiocie zatwierdzenia  

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  

za rok obrotowy 2010 

 

1) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w 

Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 

63 c ust. 4 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity zamieszczony w Dz. U. z 

roku 2009 Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w której spółka jest jednostką dominującą za rok 



obrotowy 2010 jak też po zapoznaniu się z oceną tegoż skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego sporządzoną przez radę nadzorczą spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe spółki za rok obrotowy 2010, składające się ze: -----------------------------------------------------  

a) skonsolidowanego bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 

44.917.268,35 (czterdziestu czterech milionów dziewięciuset siedemnastu tysięcy dwustu 

sześddziesięciu ośmiu całych i 35/100) złotych; --------------------------------------------------------------  

b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 5.414.404,16 

(pięciu milionów czterystu czternastu tysięcy czterystu czterech całych i 16/100) złotych, ------  

c) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2010 roku – 

31 grudnia 2010 roku; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

d) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym; -----------------------------------------------  

e) informacji dodatkowej. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------------------  

 w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 18.485.046 akcji, z których 

oddano ważne głosy – reprezentujący 18.485.046/19.450.000 części kapitału 

zakładowego, to jest 95,04% tego kapitału i uprawnieni do oddania łącznej liczby 

18.485.046 ważnych głosów; w głosowaniu oddano następujące głosy:  ------------------------  

 za: 18.485.046,  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 przeciw: 0, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujące się: 0. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------- Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.  

 


