
Warszawa, 6 czerwca 2022 r.  

 

Sz. P. ……………………………. 

 

I.  Działając w imieniu Solumus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka”) jako 

umocowani do reprezentacji Spółki przedstawiciele niniejszym w oparciu o przepisy art. 399 § 1 k. s. h. 

w związku z art. 395 § 1 i § 2 k. s. h. zwołujemy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 

na dzień 22 czerwca 2022 r., godz. 11.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztof Gładki notariusz 

w Warszawie przy ul. Nałęczowskiej 60 lok. 23, 02-922 Warszawa.  

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:  

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wybór Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz 

jego zdolności do podejmowania uchwał; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.;  

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 

działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.;  

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z 

wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 maja 2020 

r. do dnia 30 kwietnia 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 

maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 

rok obrotowy od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.;   

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 

30 kwietnia 2021 r.;  

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Joannie Nowalińskiej – Solka absolutorium z wykonania 

przez nią obowiązków przewodniczącej Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 maja 2020 

r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.;  

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Julii Jaroń absolutorium z wykonania przez nią 

obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 

kwietnia 2021 r.;  

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sylwii Lubińskiej absolutorium z wykonania przez nią 

obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 

kwietnia 2021 r.;  

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jakubowi Markowi Lubińskiemu absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy od dnia 1 maja 

2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.;  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Robertowi Piotrowi Musiałowi absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy od dnia 1 maja 

2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.;  

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Pawłowi Solka absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 

kwietnia 2021 r.;  



14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu na kolejną kadencję; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję; 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki; 

17. Zamknięcie obrad. 

 

II.  W odniesieniu do pkt 5 porządku obrad Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Spółki za 

okres od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. obejmuje: 

a) Oświadczenie Zarządu,  

b) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  

c) Bilans sporządzony na dzień 30 kwietnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 2.768.418,11 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 

osiemnaście złotych jedenaście groszy),  

d) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. wykazujący 

zysk netto w kwocie 508.594,66 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt  

cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy),  

e) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w 

okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. o kwotę 508.594,66 zł (słownie: 

pięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy),  

f) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto 

w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. o kwotę 377.677,77 zł (słownie: 

trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt 

siedem groszy), 

g) Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

W odniesieniu do pkt 7 porządku obrad wskazujemy, iż Zarząd Spółki proponuje podział zysku za rok 

obrotowy od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. poprzez przeznaczenie go na kapitał 

zapasowy w całości.    

W odniesieniu do pkt 8 – 13 porządku obrad wskazujemy, iż członkowie organów Spółki wskazani w 

pkt 8 – 13 porządku obrad sprawowali funkcje przez pełny rok obrotowy, tj. od dnia 1 maja 2020 r. do 

dnia 30 kwietnia 2021 r.  

III.  Informujemy Pana, iż odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane 

akcjonariuszom na ich żądanie. Członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem 

walnego zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać dokumenty, o których 

mowa w poprzednim zdaniu, oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące 

skorzystania z uprawnień (wskazanych w poprzednim zdaniu) powinno być złożone zarządowi na 

piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym zgromadzeniem (zgodnie z przepisem art. 395 § 3 i 4 k. s. 

h.).  

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 k. s. h.).  

Nadmieniamy, iż członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym 

zgromadzeniu (art. 4066 k. s. h). 



 

Uprzejmie zachęcamy Pana do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.   

 

 

 

Piotr Solka        Paweł Maślakiewicz    

Członek Zarządu      Członek Zarządu  

 


