
Raport bieżący nr 21/2011 – Treści uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu 

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

powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAMEX Obiekty Sportowe S.A., 

które odbyło się w dniu 08 lipca 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 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą:  

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 8 lipca 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 

zwyczajnego walnego zgromadzenia w osobie Andrzeja Wójcika – V-ce Prezesa 

Zarządu  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.439.777 

akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.439.777/19.450.000 

części kapitału zakładowego, to jest 33,11% tego kapitału i uprawnieni do 

oddania łącznej liczby 6.439.777 ważnych głosów; w głosowaniu oddano 

następujące głosy:  ---------------------------------------------------------------------  

 za: 6.439.777,  ----------------------------------------------------------------------  

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

 wstrzymujące się: 0, ---------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Wójcik stwierdził, że uchwała nr 

1 została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą:  

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”  



z siedzibą w Warszawie  

z dnia 8 lipca 2011 roku 

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu  

z działalności spółki za rok 2010 

 

1) Walne zgromadzenie Spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka 

Akcyjna” z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia art. 395 §2 

pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393  pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 

2010 oraz po zapoznaniu się z oceną sprawozdania przedstawioną przez radę 

nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności w roku 

2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.439.777 

akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.439.777/19.450.000 

części kapitału zakładowego, to jest 33,11% tego kapitału i uprawnieni do 

oddania łącznej liczby 6.439.777 ważnych głosów; w głosowaniu oddano 

następujące głosy:  ---------------------------------------------------------------------  

 za: 6.439.777,  ----------------------------------------------------------------------  

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

 wstrzymujące się: 0, ---------------------------------------------------------------  

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

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą:  

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 8 lipca 2011 roku 

w przedmiocie zatwierdzenia  

sprawozdania finansowego spółki  



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 §2 

pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 

2010 i zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego sporządzoną przez radę 

nadzorczą spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 

2010, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 38.180.201,82 

(trzydziestu ośmiu milionów stu osiemdziesięciu tysięcy dwustu jeden całych i 

82/100) złotych oraz zysk netto w kwocie 5.499.492,67 (pięciu milionów czterystu 

dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu dwóch całych i 

67/100) złotych. --------------------------------------------------------------------------------  

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

 w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.439.777 

akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.439.777/19.450.000 

części kapitału zakładowego, to jest 33,11% tego kapitału i uprawnieni do 

oddania łącznej liczby 6.439.777 ważnych głosów; w głosowaniu oddano 

następujące głosy:  ---------------------------------------------------------------------  

 za: 6.439.777,  ----------------------------------------------------------------------  

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

 wstrzymujące się: 0, ---------------------------------------------------------------  

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

 

 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą:  

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 8 lipca 2011 roku 



w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi zarządu 

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. 395 §2 

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Konradowi Sobeckiemu – 

Prezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010. ------------  

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

 w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.439.777 

akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.439.777/19.450.000 

części kapitału zakładowego, to jest 33,11% tego kapitału i uprawnieni do 

oddania łącznej liczby 6.439.777 ważnych głosów; w głosowaniu oddano 

następujące głosy:  ---------------------------------------------------------------------  

 za: 6.439.777,  ----------------------------------------------------------------------  

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

 wstrzymujące się: 0, ---------------------------------------------------------------  

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

 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą:  

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 8 lipca 2011 roku 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi zarządu 

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. 395 §2 

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Andrzejowi Wójcikowi – 

Wiceprezesowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010. ------  



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

 w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.439.777 

akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.439.777/19.450.000 

części kapitału zakładowego, to jest 33,11% tego kapitału i uprawnieni do 

oddania łącznej liczby 6.439.777 ważnych głosów; w głosowaniu oddano 

następujące głosy:  ---------------------------------------------------------------------  

 za: 6.439.777,  ----------------------------------------------------------------------  

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

 wstrzymujące się: 0, ---------------------------------------------------------------  

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

 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą:  

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 8 lipca 2011 roku 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu rady nadzorczej 

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. 395 §2 

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Januszowi Wójcikowi – 

Przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.439.777 

akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.439.777/19.450.000 

części kapitału zakładowego, to jest 33,11% tego kapitału i uprawnieni do 

oddania łącznej liczby 6.439.777 ważnych głosów; w głosowaniu oddano 

następujące głosy:  ---------------------------------------------------------------------  



 za: 6.439.777,  ----------------------------------------------------------------------  

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

 wstrzymujące się: 0, ---------------------------------------------------------------  

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

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą:  

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 8 lipca 2011 roku 

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

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. 395 §2 

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marzenie Darlenie Sobeckiej – 

członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010. -  

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

 w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.439.777 

akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.439.777/19.450.000 

części kapitału zakładowego, to jest 33,11% tego kapitału i uprawnieni do 

oddania łącznej liczby 6.439.777 ważnych głosów; w głosowaniu oddano 

następujące głosy:  ---------------------------------------------------------------------  

 za: 6.439.777,  ----------------------------------------------------------------------  

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

 wstrzymujące się: 0, ---------------------------------------------------------------  

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

 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 



Spółki pod firmą:  

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 8 lipca 2011 roku 

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

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. 395 §2 

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu – 

członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010. -  

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

 w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.439.777 

akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.439.777/19.450.000 

części kapitału zakładowego, to jest 33,11% tego kapitału i uprawnieni do 

oddania łącznej liczby 6.439.777 ważnych głosów; w głosowaniu oddano 

następujące głosy:  ---------------------------------------------------------------------  

 za: 6.439.777,  ----------------------------------------------------------------------  

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

 wstrzymujące się: 0, ---------------------------------------------------------------  

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

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą:  

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 8 lipca 2011 roku 

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

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. 395 §2 

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Mielcarek – 

członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010. -  

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

 w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.439.777 

akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.439.777/19.450.000 

części kapitału zakładowego, to jest 33,11% tego kapitału i uprawnieni do 

oddania łącznej liczby 6.439.777 ważnych głosów; w głosowaniu oddano 

następujące głosy:  ---------------------------------------------------------------------  

 za: 6.439.777,  ----------------------------------------------------------------------  

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

 wstrzymujące się: 0, ---------------------------------------------------------------  

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

 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą:  

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 8 lipca 2011 roku 

w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

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. 395 §2 

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jakubowi Wiktorowi 

Bartkiewiczowi – członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku 2010. --------------------------------------------------------------------  

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



 w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.439.777 

akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.439.777/19.450.000 

części kapitału zakładowego, to jest 33,11% tego kapitału i uprawnieni do 

oddania łącznej liczby 6.439.777 ważnych głosów; w głosowaniu oddano 

następujące głosy:  ---------------------------------------------------------------------  

 za: 6.439.777,  ----------------------------------------------------------------------  

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

 wstrzymujące się: 0, ---------------------------------------------------------------  

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

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą:  

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 8 lipca 2011 roku 

w przedmiocie podziału zysku 

 

1) Walne zgromadzenie Spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka 

Akcyjna” z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu co do 

podziału zysku oraz oceną rady nadzorczej, działając w oparciu o postanowienia 

art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w kwocie 

5.499.492,67 złotych osiągnięty w roku obrotowym 2010, w całości przeznaczyć 

na kapitał zapasowy spółki. -------------------------------------------------------------------  

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

 w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.439.777 

akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.439.777/19.450.000 

części kapitału zakładowego, to jest 33,11% tego kapitału i uprawnieni do 

oddania łącznej liczby 6.439.777 ważnych głosów; w głosowaniu oddano 

następujące głosy:  ---------------------------------------------------------------------  

 za: 6.439.777,  ----------------------------------------------------------------------  



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

 wstrzymujące się: 0, ---------------------------------------------------------------  

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

 

§ XII. Przechodząc do punktu 8 porządku obrad 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następująca uchwałę: ------------------------  

 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą:  

„TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna”  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 8 lipca 2011 roku 

w przedmiocie wysokości wynagrodzeń rady nadzorczej za wykonywane 

dodatkowe czynności 

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. 392 §1 

Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać Przewodniczącemu rady 

nadzorczej Panu Januszowi Wójcikowi, wynagrodzenie w wysokości brutto 

6.000,00 złotych za wykonane dodatkowe czynności w roku 2010. --------------------  

2) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka 

Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 392 §1 

Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać członkowi rady nadzorczej 

Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu, wynagrodzenie w wysokości brutto 3.000,00 

złotych za wykonane dodatkowe czynności w roku 2010. -------------------------------  

3) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka 

Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 392 §1 

Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać członkowi rady nadzorczej Pani 



Marzenie Darlenie Sobeckiej, wynagrodzenie w wysokości brutto 3.000,00 złotych 

za wykonane dodatkowe czynności w roku 2010. -----------------------------------------  

4) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka 

Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 392 §1 

Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać członkowi rady nadzorczej 

Panu Grzegorzowi Mielcarkowi, wynagrodzenie w wysokości brutto 3.000,00 

złotych za wykonane dodatkowe czynności w roku 2010. -------------------------------  

5) Walne zgromadzenie spółki pod firmą: „TAMEX Obiekty Sportowe Spółka 

Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 392 §1 

Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać członkowi rady nadzorczej 

Panu Jakubowi Witorowi Bartkiewiczowi, wynagrodzenie w wysokości brutto 

3.000,00 złotych za wykonane dodatkowe czynności w roku 2010. --------------------  

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

 w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 6.439.777 

akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 6.439.777/19.450.000 

części kapitału zakładowego, to jest 33,11% tego kapitału i uprawnieni do 

oddania łącznej liczby 6.439.777 ważnych głosów; w głosowaniu oddano 

następujące głosy:  ---------------------------------------------------------------------  

 za: 6.439.777,  ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 


