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PRoToKoŁ
Walne Zoromadzente społkl pod flrmą VlcToR|A

HOLDING sPÓŁKA

Pan Adam
Nadzo|cze)
Rady
Pfzewodniczący
w Łomjankach o|worzył
lłuttl*łcz'
który zaproponow ał Wbór Przewodnrczą9ego zgromadzen|a
Ą,(cYJMĄ

'ne
: sBdziba

v[!.rd'ągy

Ęo-

Zoromadzen

ie

z

a,z ad

zl

głosowa ii|e

la

jne
ińe nad uchwalą nr 1

o

.'Uchwała nr l
t{tdzwyczainego w alneao Zgromadzenta Akcyina
Ho|ding spółka
vicroia
ńrmą
39ó|ł| di.łaj{coj Pod
u 3iedziĘ w Łomiankacn
2008 roxu
grudnia
lO
t dnit
ru PrzewadniczĄcego
r .er.Yi.

'Yoo

l|tr.

'ł'o.B.@fE
na

p]rŁl.'#.

spÓł'

51

yrcźort3 Hod.Ę sca,$a

&#rszege

a/t/:'a

następujące]

z

Nat'Z,ł |.za)aę3r

9

fżf
l,ń

ł,

'a.
| ę3.'

'.

ustab wnasrodzenie
następujący

,.'-!^^Lńm

oraz'^::-:Y-::::::::':'-:*---

./'

Rady Nadzorczej,

w:

Uczestniczył wynosi .
którym
w
adzorczej za ?os|edzenie

:p"'"o.-:.;;;;;N

.

dwynag|odzen|e"i'"'':...'^:,1łotuchbrutto.------;;"*

d)

1ooo(słownre
dnia 26 |ipca 1991 r. o podatku
'stosown|c UU Pvg.*
Spo,łka stosownlc
Społka'
podatek
i aÓbiera
oodatek od wynagrodzeń' o Kórych
"--.*
pobiera
^L'l^-o
ob|icza
fizycznycn
dochodowym od osób

z

:::":'::#ffi;
.'
'

mowa w lit a)

---------=-----"-::- s2

z dnjem pod.ięcia'"'.
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Przewodniczący zgromadzen|a,

po

pŻeprowadzeniu głosowania, stwierdził' że w

głosowaniu tajnym oddano:
1) za przyjęciem uchwary
2) przeciw przyjęciu uchwały
3) wstrzymało slę

jednogłośniew głosowaniu tajnym'
wobec czego uchwała powyzsza została podjęta

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,------
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kiedy zostaty ustalone warunki transakcji,_____
jaka została zapłacona zbywcy łączna
pzedmiotowych
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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,rd
AkcJonańuszy, że:

odpowie...'"..*l"""*.'" *,*^u
P1zes

osobą

*ry***,.-*'* ilo

zarządu spółki Paweł Naftiewi;
./ -bvt
tYarunfu uans3kqi zostałv
w miesiącach sierpn.u i wrześniu
2oo8
3)
;;;L.;;'].lsta|one
.','

|**

.

;.-ffi
J.ffT:ffir'
!.{r*
or.aeEśoatĘ.c)ffiycł'

r0d

r*ll,-

wr#,s,,

j

z wragi fia to, iż cena za

iaĘ pf

#**#ffitĘs#T;{#E
siadżĘ w Łomiankach badanb n^' ,.,-.-.*

'..-.",.la Hob|ng spół|€ *.ż!,;|,a
z

;fr=["*J'ł*f"{ Axii,tri"ff mi.
sp,'Ą".ony"o*n,,"*n-_JYo",' a;;ńffi ; :::^:'m
.
. *_d
"

obraa:
z wyczerpanEm porząoku obrad Prze*odnieący
zźtlnkną N&rl.rą4rc vłavE

g 1l porzłdku

f€isr a.ńl tT|ogą być wydawa'E Akgonafiuszom

i

spó,be w dowolflet *}ici-

tdi.6z pdf'formoiEła Pjzań.odni@ąpego Zgromadzenia o reści i slojtkaó

csu

arL 4ffi 6

sPóleł( hand|ovfyct'.

.i6łncśćkEl^.odn.czffilo zgrołnadĘaFi€ - Pałłb'ftlalkiryv'czz Y€dhĘ
01-960 v'łafsza*a, db Przy Ęotze 14A m' 2' nda'nJ€u

'-sątaĘo:
!.śe.Eo*a|ego

ffi€e!

ffiń

douDdu osotistego ADT2886€5.
pobrafńa po<'arfu od czyn'xńd clnvitnopra*rryó. w

#u z ŃtźggEn
f@r
gźffi^
że
@e
Ąroł'e&e'i'
@r' #'|iegp Wy
tElerĘ w at 6 ust 9 pkt 2 i a,"ł'..l z drb a9 vłtzrsł,ńa2ffi ,*''-P:(sześ{s€r
Yyno€aą 650,00
zn.
zc
poa
*59
86
Nr
*." "-.;;'*,
-u
}

ce|óry

'!fiĘ)

zldyd'

alÓre 2@

l*l

o poddal

a err*a

cfł{p.pantryl|

., |ą,. .'_
ll
rł
148. o& 1fil1
'E
tv,#in,,
DzU
---,#EE' r'ddĘ.
d,

--_.

?;#
d errŃa teza;.*n-,-,-,^'.,

!ĘŁir.{r;;I:##trą,;*
.Ę Fć; d EEfu.

lEr.€

:
ł-ilE4

_

- i 'r

I

