
{i'
?f; v

ł?pedorium 
AN, ,,/,'-':J ] .l /2oo8

AKT NOTARTALNY

il:.'ffii:Łl fl:in,jliJ'.j ::'::]"Y: roku ('1o'12 2008) ja' Teresa Jamróz -
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z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromad'"nl **"i,l Yo|' |gv9 4gromaozenia Społki pod firmą: V|cToR|AH.tDlNG sPoŁM AK.YJNA z siedzibą w tomianxacn (ao'll: o5.og2 Łomianki u|lcas€rakowska nr 21), wpisanej do Krajowego Rejestru sądowego _ rejestru pzedsiębiorcóW'
p'owadzonego przez sąd Rejonowy dla m' ST' Warszawy w Warszawle X|V Gospodarczy
ff6i0we90 Rejestru Sądowego' pod numerem KRs o0oo302367'-
łotokoł fostał podpisany przez Pzewodniczącego Zgroma dzenla oraz czyniącego
notariusza w dniu ,l2 (dwunastego) grudn.a 2008 (dwa tysiące ósmego) roku W Kance|arii
Notarialne.l w Warszawie pzy ulicy Siennej 7215._---
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Walne Zoromadzente społkl pod flrmą VlcToR|A HOLDING

: sBdziba w Łomjankach o|worzył Pfzewodniczący Rady Nadzo|cze)

.'Uchwała nr l
t{tdzwyczainego w alneao Zgromadzenta
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r .er.Yi. 'Yoo 
ru PrzewadniczĄcego

sPÓŁKA
Pan AdamĄ,(cYJMĄ

lłuttl*łcz'
który zaproponow ał Wbór Przewodnrczą9ego zgromadzen|a

ińe nad uchwalą nr 1 o następujące]v[!.rd'ągy Zoromadzen ie z a,z ad zl głosowa ii|e la jne
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'. ,.'-!^^Lńm Rady Nadzorczej, w:

ustab wnasrodzenie oraz'^::-:Y-::::::::':'-:*---
następujący :p"'"o.-:.;;;;;N adzorczej za ?os|edzenie w którym Uczestniczył wynosi . .

dwynag|odzen|e"i'"'':...'^:,1łotuchbrutto.------
1ooo(słownre :::":'::#ffi; 

-;;"* z dnia 26 |ipca 1991 r. o podatku

d) Spo,łka stosown|c UU Pvg.* '- 
^L'l^-o i aÓbiera oodatek od wynagrodzeń' o KórychSpołka' stosownlc .' "--.* ' ob|icza i pobiera podatek od wynagrodzeń' o Kórych

dochodowym od osób fizycznycn

mowa w lit a) ---------=-----"-::-
s2

Uchwa|a wchodzi w zycie z dnjem pod.ięcia'"'.

Przewodniczący zgromadzen|a, po pŻeprowadzeniu głosowania, stwierdził' że w
głosowaniu tajnym oddano:

1) za przyjęciem uchwary

2) przeciw przyjęciu uchwały

3) wstrzymało slę

wobec czego uchwała powyzsza została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym'

Ad 11i 12 po|ządku obrad:--.--...--
Następnie w ramach rea|izaĄi jedenastego i dwunastego punKu porządku obrad,

Pzewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz społki . opoka Fundusz

|nwestycyjny Zamknięty zada| Zarządowi Społki. między innymi, pytania mające za przedmiot

dokonaną przez zarząd spółki transakcję nabycia 1007o udziałów spotki KORUM d.o.o. z
siedzibą w zagŻebiu' |. Tijardovióa 36 (Chorwacja) oraz 1ooo/o udzia'łów społki MAMUT
d'o'o. z siedzibą w os4ek' Tr9 Ante starćevióa 6 (chorwacja) na podstawie umowy zawańei
pzez Spo.łkę ze spolką Maximum S.A' z siedzibą w Warszawie, a dotyczące:

1) kto był odpowiedzia|ny za prowadzenie negocjacji dotyczących powyŹszych
transakcji,------

2) kiedy zostaty ustalone warunki transakcji,_____
3) jaka została zapłacona zbywcy łączna cena pzedmiotowych udziałów---
4) jaką cenę za pŻedmiotowe udziaty zapłacił Maximum S.A. z siedzibą w Warszawie i

czy było to przedmiotem ana|izy dokonywa nei! pżez Zarząd Społki Vic1oria Holding
społka akcyjna z siedzibą w Łomiankach,------

5) czy było p|zeprowadzone i pzez kogo badanie Dew Diligence spcltkiKoRuM d.o.o. z
siedzibą w zagŻebiu, |' T1ardovióa 36 (chorwa ąa) oraz spółki MAMUT d.o.o'
z sledzibą w osi'iek' Trg Ante staróevióa o 1cnonrvacia; oraz, czy powstał rapoń z
tego badania,.__
oraz stwierdził, Źe Prezes Zaządu Społki Pan Paweł Narkiewicz wińołńo,rdAkcJonańuszy, że:

1 ) osobą odpowie...'"..*l"""*.'" *,*^u *ry***,.-*'* ilo
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P1zes zarządu spółki Paweł Naftiewi;./ tYarunfu uans3kqi zostałv
3) |** ;;;L.;;'].lsta|one w miesiącach sierpn.u i wrześniu 2oo8 r*ll,-
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