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Obrady Walnego Zgromadzenia Black Lion Fund S.A. w dniu 07 czerwca 

2013 r.  

 

 

Walne Zgromadzenie pod�ło nast�puj�ce uchwały: 

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 07 czerwca 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund S.A., działaj�c na podstawie 

art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 

ust. 1 lit. a) Statutu, uchwala, co nast�puje: 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe 

Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa si� m.in.: 

1. bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje po 

stronie aktywów i pasywów sum� równ� 578.756 tys. złotych; aktywa netto 

wyra�one w tysi�cach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynosz� na 

dzie� 31 grudnia 2012 roku 390.008  tys. zł, 

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 

2012 roku, wykazuj�cy strat� netto w kwocie 39.646 tys. zł,  

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. 

do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazuj�ce zmniejszenie kapitału własnego w 

kwocie 26.582 tys. zł. 
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4. rachunek z przepływu �rodków pieni��nych, wykazuj�cy zmniejszenie 

stanu �rodków pieni��nych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 

31 grudnia 2012 roku na sum� 733 tys. zł;  

5. informacj� dodatkow�. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. 
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Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 07 czerwca 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du Spółki z działalno�ci w 2012 

roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund S.A., działaj�c na podstawie 

art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 

ust. 1 lit. a) Statutu, uchwala, co nast�puje: 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarz�du 

z  działalno�ci Black Lion Fund S.A. w roku obrotowym 2012. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 
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Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 07 czerwca 2013 r. 

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Spółki za rok 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działaj�c 

na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co nast�puje:  

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, na 

które składa si� m.in.: 

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie� 31 grudnia 

2012 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sum� 737.553 tys. 

złotych, 

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 

stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazuj�cy strat� 

przypadaj�c� na akcjonariuszy Spółki w wysoko�ci 59.197 tys. złotych, 

3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 

dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazuj�ce zmniejszenie 

stanu kapitału własnego przypadaj�cego Grupie o kwot� 46.942 tys. 

złotych,  
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4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni��nych, wykazuj�ce 

zwi�kszenie stanu �rodków pieni��nych za okres od dnia 1 stycznia 2012 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku na sum� 16.755 tys. złotych, 

5. informacj� dodatkow�, 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. 
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Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 07 czerwca 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du Spółki  

z działalno�ci Grupy Kapitałowej za rok 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, działaj�c 

na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co nast�puje: 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z 

działalno�ci Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. 
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Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 07 czerwca 2013 r. 

w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty 

 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia strat� w wysoko�ci 39 646 tys. 

PLN za rok obrotowy 2012 pokry� z zysków nast�pnych okresów. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 
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Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 07 czerwca 2013 r. 
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w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Bauer z wykonania obowi�zków 

Prezesa Zarz�du Spółki w roku obrotowym 2012 

 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Rafałowi Bauer 

z wykonania przez niego obowi�zków Prezesa Zarz�du Spółki, w okresie od 1 

stycznia 2012 r. do 23 listopada 2012 r.  

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 
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Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 07 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania 

obowi�zków Prezesa Zarz�du Spółki w roku obrotowym 2012 

 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Maciejowi 

Wandzel z wykonania przez niego obowi�zków Prezesa Zarz�du Spółki, w 

okresie od 23 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

 

W głosowaniu nad uchwał� oddano głosy z 53.080.571 akcji, stanowi�cych 

44,11% kapitału zakładowego, ł�czna liczba wa�nych głosów 53.080.571, z 

czego 52.960.569 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 120.002, 

głosów „wstrzymuj�cych si�” nie oddano. 

 

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 07 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Omieci�skiemu z wykonania 

obowi�zków Członka Zarz�du Spółki w roku obrotowym 2012 

 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Mariuszowi 

Omieci�skiemu z wykonania przez niego obowi�zków Członka Zarz�du 

Spółki, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 
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Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 07 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania 

obowi�zków Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 

 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund  Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Maciejowi 

Wandzel, z wykonania przez niego obowi�zków Przewodnicz�cego Rady 

Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 23 listopada 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 
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Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 07 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zientara z wykonania 

obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w  roku obrotowym 2012 
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§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund  Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Maciejowi 

Zientara, z wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w 

okresie od 1 stycznia 2012 r. do 24 sierpnia 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 
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Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 07 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Pawlak z wykonania 

obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund  Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Mariuszowi 

Pawlak, z wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w 

okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 
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Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 07 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Le�nodorskiemu z wykonania 

obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012  

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund  Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Bogusławowi 

Le�nodorskiemu, z wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady 

Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 
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Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 
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z siedzib� w Warszawie 

z dnia 07 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Monice Hałupczak z wykonania 

obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012  

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund  Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Monice 

Hałupczak, z wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w 

okresie od 1 pa�dziernika 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 
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Uchwała Nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 07 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kobus z wykonania obowi�zków 

Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012  

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund  Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Michałowi 
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Kobus, z wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w 

okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 
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Uchwała Nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Black Lion Fund ” Spółka Akcyjna 

z siedzib� w Warszawie 

z dnia 07 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Janczewskiemu z wykonania 

obowi�zków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012  

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Lion Fund  Spółka Akcyjna, 

działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 

art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzieli� absolutorium Piotrowi 

Janczewskiemu, z wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady 

Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 
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