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Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

zwołane na dzień 18 czerwca 2019 roku 

 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie  

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na pod-

stawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Pana/-ią ______ ______.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 

 

§ 1. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na pod-

stawie przepisu art. 420 § 3 k.s.h., postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu 

uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 

 

§ 2. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powo-

łać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 
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1. ________ ________ 

2. ________ ________ 

3. ________ ________ 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności IQ Partners S.A. 

za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 

statutu Spółki uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności IQ Partners S.A. za rok obrotowy obej-

mujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i po zapoznaniu się 

ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie posta-

nawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności IQ Partners S.A. za rok obrotowy 

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. 

za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 

statutu Spółki uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. za rok obrotowy 

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i po zapoznaniu 

się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie 

IQ Partners S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe IQ Partners S.A. za rok 

obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, skła-

dające się z: 

 

1. wybranych danych finansowych; 

2. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które 

po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14 823 tys. zł (słownie: czternaście mi-

lionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych); 

3. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obej-

mujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego 

stratę netto w kwocie 1 186 tys. zł (słownie: milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy zło-

tych); 

4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia          

1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie kapitału 

własnego o kwotę 1 186 tys. zł (słownie: milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych); 

5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia          

1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu 

środków pieniężnych o kwotę 4 tys. zł (słownie: cztery tysiące złotych); 

6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie  

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres 

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pod-

stawie przepisu art. 395 § 5 k.s.h., art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku 

o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok 

obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i po 

zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne 

Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitało-

wej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia          

31 grudnia 2018 roku. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie  

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres 

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na pod-

stawie przepisu art. 395 § 5 k.s.h., art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku 
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o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Part-

ners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 

roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, 

Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycz-

nia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: 

1. wybranych skonsolidowanych danych finansowych; 

2. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej IQ Partners 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje kwotę 14 228 tys. zł (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia 

osiem tysięcy złotych); 

3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 

Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 

2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w wysokości 2 tys. 

zł (słownie: dwa tysiące złotych); 

4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej IQ 

Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia             

31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę           

126 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych); 

5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej IQ 

Partners za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia                

31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 

tys. zł (słownie: trzy tysiące złotych); 

6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej IQ Partners S.A.  

za rok obrotowy 2018 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. oraz posta-

nowienia § 29 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 

2018 oraz z oceny: 

1. sprawozdania Zarządu z działalności IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmujący 

okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; 

2. jednostkowego sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. za rok obrotowy obejmu-

jący okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku; 

3. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok obrotowy 

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; 

4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners za rok 

obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 ro-

ku; 

5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty IQ Partners S.A. za rok obrotowy obej-

mujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; 

6. oceny pracy Rady Nadzorczej w 2018 roku; 

7. sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stoso-

wania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz w przepisach do-

tyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów pa-

pierów wartościowych; 

8. sytuacji Spółki w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny sytemu kontroli wewnętrznej i 

systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu 

wewnętrznego. 

  

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres  

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwo-

cie 1.185.937,10 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzie-

ści siedem złotych dziesięć groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w 2018 roku 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 

statutu Spółki uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Rachalewskiemu - przewodniczącemu 

Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2018 

roku.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w 2018 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 

statutu Spółki uchwala co następuje: 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Frąckowiakowi - członkowi Rady 

Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2018 roku. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w 2018 roku 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 

statutu Spółki uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu – członkowi Rady Nad-

zorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2018 roku. 
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§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w 2018 roku 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 

statutu Spółki uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Dorocie Kajkowskiej - członkowi Rady 

Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2018 roku.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w 2018 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 

statutu Spółki uchwala co następuje: 
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§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Damianowi Patrowicz - członkowi Rady Nadzor-

czej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2018 roku.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w 2018 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 

statutu Spółki uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Kur - członkowi Rady Nadzorczej - ab-

solutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2018 roku.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w 2018 roku 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 

statutu Spółki uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Diemko - członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2018 roku.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w 2018 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 

statutu Spółki uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Marcinkiewiczowi - członkowi Rady 

Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2018 roku.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w 2018 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 

statutu Spółki uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Jarmińskiej - członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2018 roku.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 

z wykonania obowiązków w 2018 roku 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 

statutu Spółki uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu - Prezesowi 

Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2018 

roku. 
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§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki 

z wykonania obowiązków w 2018 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 

statutu Spółki uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu - Wiceprezesowi Za-

rządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2018 ro-

ku.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie dalszego istnienia Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na pod-

stawie postanowienia § 397 k.s.h., uchwala co następuje: 
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§ 1. 

 

Zważywszy, że bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazuje stratę 

netto za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 oraz za trzy ostatnie lata obrachunkowe, która prze-

wyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego 

Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409 

 

w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działając na pod-

stawie postanowienia § 32 Statutu Spółki uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uchwa-

lone przez Radę Nadzorczą w dniu 20 maja 2019 roku uchwałą nr 10/05/2019 w następują-

cym brzmieniu: 

 

1. § 6 ust. 4 „Regulaminu Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie” 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Jeżeli pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji nie odbędzie się w ter-

minie wskazanym w ust. 3 powyżej, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej ka-

dencji zwołuje niezwłocznie Zarząd.”; 

2. § 20 ust. 4 „Regulaminu Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. z siedzibą w Warsza-

wie” otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym 

niż 24 godziny, poinformować Zarząd o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, 

spółki wobec niej dominującej lub zależnej, a także o transakcjach z takimi spółkami, o 

ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Obowiązek ten nie wyklucza obowiązków 
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informacyjnych członków Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa.”. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


