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Repertorium A numer 12712 / 2015

AKT NOTARIALNY
Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu (50-077), przy ulicy Kazimierza Wielkiego numer 1,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 306232 (trzysta sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa), z
którego notariusz Bartosz Masternak sporządził niniejszy: -------------------------

PROTOKÓŁ
Obrady otworzyła Anna Sołowska-Łabaz, która przywitała zgromadzonych i
otworzyła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.------------Zgłoszono kandydaturę Dariusza Ilskiego, który wyraził zgodę na
kandydowanie. ------------------------------------------------------------------------------Anna Sołowska-Łabaz zaproponowała podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym
o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Dariusza Ilskiego. --------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------
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Anna Sołowska-Łabaz stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Anna Sołowska-Łabaz stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----------------Dariusz Ilski, jest notariuszowi osobiście znany. -----------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności,
podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził,
że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 5.440.000 akcji
uprawniających do zabrania głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 %
kapitału zakładowego Spółki i zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych
jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. ------------------------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. ------4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego
roku (01.01.2014) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące
czternastego roku (31.12.2014). ----------------------------------------------------------6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01.01.2014)
do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku
(31.12.2014). --------------------------------------------------------------------------------7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014. -------------
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8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.---------------------------------------9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. -------------------------10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. --------------------------11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze
subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, oraz w sprawie zmiany Statutu
Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej
upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego.-----------------------------------------------------------------------13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o
wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. akcji serii D, dematerializację akcji serii D oraz udzielenia
Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia czynności prawnych i
organizacyjnych w powyższej sprawie.--------------------------------------------------14. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------
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UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01.01.2014) do
dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku
(31.12.2014)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwala co
następuje: ------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku
(01.01.2014) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego
roku (31.12.2014).--------------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------
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UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01.01.2014) do
dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku
(31.12.2014)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1
Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwala
co następuje: --------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za
okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01.01.2014) do
dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku
(31.12.2014). --------------------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------
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UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu
spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwala co
następuje: ------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy
2014 w kwocie 141.876,84 zł (stu czterdziestu jeden tysięcy ośmiuset
siedemdziesięciu sześciu złotych osiemdziesięciu czterech groszy) przeznacza się
na kapitał zapasowy.------------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------
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UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.
3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwala
co następuje: --------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Sołowskiej-Łabaz –
członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2014. --------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwala
co następuje: --------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Blum – członkowi
Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia
funkcji w roku 2014. -----------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwala
co następuje: --------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Czapli – członkowi
Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres
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pełnienia funkcji w roku 2014. ----------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.
3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki
uchwala co następuje:----------------------------------------------------------------------§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji
w roku 2014.---------------------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
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Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwala
co następuje:---------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Decewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
pełnienia funkcji w roku 2014.------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------
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UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwala
co następuje: --------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wytyczak-Partyka
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
pełnienia funkcji w roku 2014.------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------
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UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwala
co następuje: -------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Smagale absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w
roku 2014. -----------------------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwala
co następuje: --------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Piechocie absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w
roku 2014. -----------------------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwala
co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------
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§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Blumowi absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w
roku 2014. -----------------------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. --------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3
Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia art. 22 statutu Spółki uchwala co
następuje:------------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Tomkowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres
pełnienia funkcji w roku 2014. ------------------------------------------------------------
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§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie zmiany Artykułu 11 oraz Artykułu 15 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. oraz postanowienia
art. 22 statutu Spółki uchwala co następuje:--------------------------------------------§ 1.
Zmienia się statut Spółki w następujący sposób: --------------------------------------1. Artykuł 11 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----------1. Zarząd Spółki zarządza Spółką oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone
przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----3. Tryb działania Zarządu określił Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu
uchwala Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.”-------------------2. Artykuł 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -------------„ 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we
wszystkich dziedzinach jej działania.-----------------------------------------------------
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2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące
sprawy: --------------------------------------------------------------------------------1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,------------------------2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia
straty, --------------------------------------------------------------------------------3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z
wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),---------------------------------4. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----------------------------5. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu ,--------------------------6. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członków Zarządu, ---7. delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności
Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,----------------------8. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-------------------------------------9. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania
finansowego Spółki, ---------------------------------------------------------------10. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na
zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku spółki zależnej od
Spółki o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym
(obrachunkowym) równowartość w złotych polskich kwoty 150.000.00 (sto
pięćdziesiąt tysięcy) EURO, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym
zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.---------------------------------------------11. Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie
użytkowania wieczystego,---------------------------------------------------------12. zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta dokonanego przez Zarząd do
zbadania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z polskimi standardami
rachunkowości, ---------------------------------------------------------------------13. inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego
Zgromadzenia, ----------------------------------------------------------------------14. wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
15. wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie
przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych, ------16. wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez
nią zobowiązania o wartości większej niż dwa miliony EURO netto, o ile z treści
umowy, która ma zostać zawarta wynika, że zobowiązania Spółki lub jej
uprawnienia będą realizowane w okresie dłuższym niż 5 lat; w tym zwłaszcza
zawierania umów pożyczek, kredytowych, udzielania i pozyskiwania poręczeń.
Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do
ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych. Obowiązek
wyrażenia zgody, o którym mowa w niniejszym punkcie nie dotyczy
dokonywania rozporządzeń lub zaciągania zobowiązań związanych z bieżącą
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działalnością operacyjną Spółki.” --------------------------------------------------------§ 2.
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do
ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----------------------------§ 3.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że
zmiany statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzą w życie, zgodnie z art.
430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd
rejestrowy. -----------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej,
emisji akcji serii D, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 §
1 i § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Inwestycje.pl
S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: ------------------------------------------
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§ 1.
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony, w drodze subskrypcji
prywatnej do kwoty nie wyższej niż 10.786.308,70 zł (dziesięć milionów
siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt
groszy), to jest o kwotę nie większą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów
złotych). -------------------------------------------------------------------------------------2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w
drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ---------§2
1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki,
wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym
akcjonariuszom. Uzasadnienie pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik nr 1
do niniejszej uchwały. ---------------------------------------------------------------------2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej. -----------------------3. Zarząd ustali listę podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji Serii
D w trybie subskrypcji prywatnej. -------------------------------------------------------4. Zarząd określi szczegółowe warunki emisji, w szczególności: zasady płatności
za akcje oraz zasady przydziału akcji. ---------------------------------------------------5. Zarząd ustali cenę emisyjną akcji serii D --------------------------------------------6. Objęcie akcji serii D nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, zawierających oświadczenie o przyjęciu ofert złożonych
przez Spółkę. Umowy winny być zawarte do dnia 30 sierpnia 2015 roku.---------7. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku
za rok 2015, czyli od dnia 1 stycznia 2015 roku. --------------------------------------8. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia.------------------------------9. Akcje serii D mogą być pokryte wkładem pieniężnym oraz w drodze
umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Wkłady na
pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki. -----------------------------------------------------------------------10. Opłacenie Akcji serii D przez inwestorów będących wierzycielami Spółki
może nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch wymagalnych
wierzytelności pieniężnych –
wierzytelności inwestora wobec Spółki z
wierzytelnością Spółki wobec inwestora o wpłatę wkładu gotówkowego na
pokrycie Akcji serii D powstałej z chwilą podpisania umowy objęcia Akcji serii
D Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego
umorzenia wierzytelności do wysokości równej opłacie za Akcje serii D oznacza
dokonanie wpłaty na Akcje serii D Umowne potrącenie wierzytelności następuje
zgodnie z art. 14 §4 KSH. Potwierdzeniem dokonania wpłaty na akcje będzie
oświadczenie inwestora o wyrażeniu zgody na umowne potrącenie wzajemnych
wierzytelności pieniężnych.----------------------------------------------------------------
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§ 3.
Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu
wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do: -------------------------------1. złożenia oferty objęcia akcji Serii D, w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia
umów o objęcie akcji serii D; -------------------------------------------------------------2. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie
do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych; 3. zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały; -----------------------------4. odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów. ----------------------------------§ 4.
1. W związku z emisją akcji serii D, zmienia się Artykuł 7 ust. 1 Statutu Spółki
w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: -------------------------------„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.786.308,70 zł (słownie:
dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych
siedemdziesiąt groszy), i dzieli się na nie więcej niż 107.863.087 (słownie: sto
siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych osiemdziesiąt
siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w tym:-------------a) 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000 oraz,-----a) 603.840 (słownie: sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych
na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840 -------------b) 759.247 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru
C 000.001 do C 759.247-------------------------------------------------------------------c) nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na
okaziciela serii D o numerach od numeru D 0.000.001 do D 100.000.000 ”.------2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------
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- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z
możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji,
po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w związku z
art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 Kodeksu Spółek Handlowych, uwzględniając
postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2004 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2004 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwala, co następuje:--§1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza upoważnienie dla Zarządu
Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z
powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut
Spółki w ten sposób, że po Artykule 7 dodaje się nowy Artykuł 7A Statutu
Spółki o następującym brzmieniu:--------------------------------------------------------„Artykuł 7A
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
o kwotę nie wyższą niż 589.731,50 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
siedemset trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie
więcej niż 5.897.315 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem
tysięcy trzysta piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału
zakładowego, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).----------------

21

2. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian
za wkłady pieniężne, a za zgodą Rady Nadzorczej w zamian za wkłady
niepieniężne. --------------------------------------------------------------------------------3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego wygasa z dniem 1 grudnia 2016 roku.--------------------------4. Zarząd upoważniony jest do:-----------------------------------------------------------a) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, -b) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w
ramach kapitału docelowego,-------------------------------------------------------------c) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,-----------------------d) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału
zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie
Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h.
W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza
sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez
Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki. -----------------5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Zarząd
decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest
umocowany do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych
i organizacyjnych w sprawach:-----------------------------------------------------------a) dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw
poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa;------------b) ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w
ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu na rynku
regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.”
3. Umotywowanie niniejszej uchwały w rozumieniu art. 445 § 1 k.s.h., stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. ---------------------------------------------------4. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w
ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.-------------------5. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może, w interesie Spółki,
pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru
w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego. --------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015)
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D,
dematerializację akcji serii D oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia
do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje.pl Spółka Akcyjna
postanawia, co następuje: -----------------------------------------------------------------§ 1.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl Spółka Akcyjna wyraża zgodę
na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.
Nr 183, poz. 1538 ze zm.) -----------------------------------------------------------------2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl Spółka Akcyjna wyraża zgodę
na dokonanie dematerializacji akcji serii D zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005
roku o obrocie instrumentami finansowymi.--------------------------------------------§ 2.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl Spółka Akcyjna upoważnia
Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych,
które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii D do obrotu zorganizowanego
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect powadzonym przez
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Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-------------------------------2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl Spółka Akcyjna upoważnia
Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych
mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D, w tym do zawarcia z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji
akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.-------------------------------§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.440.000
ważnych głosów z 5.440.000 akcji stanowiących 69,18 % kapitału zakładowego
Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą: 5.440.000 głosów, ------------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------Na tym protokół zakończono. ---------------------------------------------------------***
Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. –
Załącznikami niniejszego Aktu są:----------------------------------------------------Załącznik nr 1 – Opinia Zarządu Spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii D. ---------------Załącznik nr 2 – Umotywowanie uchwały w rozumieniu art.445 par.1 k.s.h.
Koszty niniejszego Aktu ponosi Spółka Inwestycje.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu.------------------------------------------------------------------Pobiera się: -------------------------------------------------------------------------------a) podatek od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1, 6 i 7 Ustawy
z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst
jednolity, Dziennik Ustaw z 2010 roku Numer 101 pozycja 649, z późniejszymi
zmianami), w wysokości 50.000,00 zł, ---------------------------------------------------
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b) taksę notarialną, na podstawie §§ 5 i 16 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z
późniejszymi zmianami), w wysokości 5.000,00 zł, ----------------------------------c) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik
Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23%
od kwoty wskazanej w pkt b), w wysokości 1.150,00 zł. -----------------------------Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Bartosz Masternak – notariusz
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Repertorium A numer
/ 2015 -----------------------------------------KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. --------ODPIS ten wydano – US.--------------------------------------------------Pobrano: -------------------------------------------------------------------------------a) taksę notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148
pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 156,00 zł,-----------b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity,
Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi
zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 35,88 zł.--Wrocław, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku
(30.06.2015). --------------------------------------------------------------------------

