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UCHWAŁY  
powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2012 roku 
 

 

Uchwała nr 1/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

„Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Katarzynę Musiatowicz.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 2/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:  

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.  

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.  

5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.  

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 

7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2011. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia 

absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.  

8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2011.  

9. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.  

10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.  

11. Powzięcie uchwały w sprawie w upowaŜnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.  

12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  

13. Zamknięcie obrad.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała nr 3/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej  

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: Agnieszka Chmielewska.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 4/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza 

sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2011 (dwa tysiące jedenasty).  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 5/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 

 

§ 1. 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 (dwa tysiące jedenastym). 

 

§ 2. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 (dwa tysiące jedenasty), składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 

(pierwszego) stycznia 2011 (dwa tysiące jedenastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 (dwa tysiące jedenastego) roku 

wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała nr 6/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2011 

 

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę osiągniętą w roku 

obrotowym 2011 (dwa tysiące jedenastym) w kwocie 6.089,44 zł (sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 44/100) pokryć z zysku lat 

następnych.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 7/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium 

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi DzieŜok z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 (dwa tysiące jedenastym).  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 8/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium 

Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Musiatowicz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011 (dwa tysiące jedenastym).  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 73.702 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała nr 9/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium 

Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Chmielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011 (dwa tysiące jedenastym).  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 59.347 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 10/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium 

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tymonowi Betlej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 (dwa tysiące jedenastym). 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 11/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: 

  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium 

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tymonowi Kulczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 (dwa tysiące jedenastym).  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała nr 12/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium 

Prezesowi Zarządu Panu Riad Bekkar z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 (dwa tysiące jedenastym).  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 13/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję 

 

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod 

firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana 

Bogusława DzieŜok w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 14/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję 

 

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod 

firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Panią Katarzynę 

Musiatowicz w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 73.702 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała nr 15/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję 

 

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod 

firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Panią Agnieszkę 

Chmielewską w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 59.347 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 16/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję 

 

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod 

firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Tymona 

Kulczyckiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 17/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

§ 1. 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 1 Statutu 

Spółki w ten sposób, Ŝe otrzymuje on nowe następujące brzmienie:  

 

1. Firma Spółki brzmi BOA Spółka Akcyjna.  

2. Spółka moŜe uŜywać nazwy skróconej BOA S.A., jak równieŜ wyróŜniającego ją znaku graficznego.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.” 

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała nr 18/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

§ 1. 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 8 Statutu 

Spółki w ten sposób, Ŝe otrzymuje on nowe następujące brzmienie:  

 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) 45.11.Z - SprzedaŜ hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,  

2) 45.19.Z - SprzedaŜ hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

3) 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,  

4) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaŜy pozostałych określonych towarów,  

5) 46.19.Z- Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą towarów roŜnego rodzaju,  

6) 46.90.Z - SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana,  

7) 47.19.Z - Pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,  

8) 47.91.Z - SprzedaŜ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaŜy wysyłkowej lub Internet,  

9) 49.31.Z - Transport lądowy pasaŜerski, miejski i podmiejski,  

10) 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasaŜerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,  

11) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,  

12) 50.10.Z - Transport morski i przybrzeŜny pasaŜerski,  

13) 50.20.Z - Transport morski i przybrzeŜny towarów,  

14) 50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasaŜerski,  

15) 50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów,  

16) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,   

17) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,  

18) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,  

19) 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,  

20) 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,  

21) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,  

22) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,  

23) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

24) 64.91.Z - Leasing finansowy,  

25) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielenia kredytów,  

26) 64.99.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,  

27) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,  

28) 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat  

29) 68.10.Z - Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek,  

30) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi,  

31) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,  

32) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,  

33) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,  

34) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,  

35) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,  

36) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,  

37) 73.1 - Reklama,  

38) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, 

39) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,   

40) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

41) 77.11.Z - Wynajem i dzierŜawa samochodów osobowych i furgonetek,  

42) 77.12.Z - Wynajem i dzierŜawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  

43) 77.21.Z - WypoŜyczanie i dzierŜawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,  

44) 77.22.Z - WypoŜyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp, 

45) 77.29.Z - WypoŜyczenia i dzierŜawa pozostałych artykułów uŜytku osobistego i domowego  

46) 77.34.Z - Wynajem i dzierŜawa środków transportu wodnego, 

47) 77.35.Z - Wynajem i dzierŜawa środków transportu lotniczego, 

48) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,  

49) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej,  
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50) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,  

51) 79.11.A - Działalność agentów turystycznych,  

52) 81.1 - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,  

53) 81.2 - Sprzątanie obiektów  

54) 81.3 - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,  

55) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),  

56) 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,  

57) 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

58) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,  

59) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.  

JeŜeli podjęcie przez Spółkę działalności będzie wymagało na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie lub koncesji, Spółka 

zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.” 

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 19/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 

Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upowaŜnia Radę Nadzorczą Spółki 

do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu na mocy podjętych w dniu dzisiejszym przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwał.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi wŜycie z dniem powzięcia.”  

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 20/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki 

 

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Panią Izabelę 

Gałązkę w skład Rady Nadzorczej Spółki Dr Kendy Spółka Akcyjna. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.”  

 

 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe za niniejszą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 133.049 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, tym samym uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 


