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KANCELARIA  NOTARIALNA       WYPIS 

Grażyna Popiłko - notariusz 

/09-200/ Sierpc 

ul. Jana Pawła II 3CD 

tel./fax (24) 275-63-27 

 

REPERTORIUM A  NR    2207/2018 

 

AKT   NOTARIALNY 

  

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-

2018) przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię 

Notarialną w Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby 

Investment Friends Capital Spółka Europejska z siedzibą Płocku, przy ulicy 

Padlewskiego nr 18 C, gdzie o godzinie 11:00 po przerwie w obradach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Investment Friends Capital SE z siedzibą w 

Płocku, otwartego w dniu 30 maja 2018 roku, kontynuowano obrady Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Investment Friends Capital SE z siedzibą w 

Płocku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000716972, celem zaprotokołowania uchwał, z 

obrad którego protokół został podpisany w siedzibie Spółki.  

 

 

PROTOKÓŁ  

     ZWYCZAJNEGO  WALNEGO                                      

ZGROMADZENIA  

 

 

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Investment Friends Capital Spółka 

Europejska z siedzibą w Płocku,  po przerwie otworzył Przewodniczący 
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Zgromadzenia Damian Patrowicz wybrany na tą funkcję uchwałą nr 1 z dnia 30 maja 

2018 roku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad i zarządził 

sporządzenie listy obecności, którą następnie zatwierdził.   

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji uczestniczących po przerwie   

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  wynosi 9 005 201, liczba głosów z tych 

akcji wynosi 9 005 201, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wynosi 59,97 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 59,97 %.  

Do punktu 14 porządku obrad: 

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie wobec wyczerpania porządku obrad.  

Tożsamość Przewodniczącego – Damiana Patrowicz, syna xxxxxxxxxxxx, PESEL 

xxxxxxxxxxxxxx, ustaliłam na podstawie  dowodu osobistego xxxxxxxxxxx  

ważnego do dnia xxxxxxxxxxxx roku. 

Notariusz poinformowała , że: 

- administratorem danych osobowych jest notariusz Grażyna Popiłko prowadząca 

Kancelarię Notarialną z siedzibą w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3CD,  

- dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron 

czynności notarialnych, 

- podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, podstawą 

przetwarzania danych jest ustawa,  

- osoba, której dane osobowe będą przetworzone ma prawo do: wglądu do  swoich 

danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, 

przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do 

organu nadzorczego,  

- dane będą przetwarzane przez cały czas wynikający z przepisów.  

Do protokołu załączam : 

- listę obecności,    

- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art.4 ust.4 

lit.aa  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym  stan na 
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dzień 23 maja 2018 roku, godz. 08:38:29, posiadający moc dokumentu, nie wymaga 

podpisu i pieczęci - załączono do aktu notarialnego rep. A nr 1852/2018. 

§ 2 Koszty aktu ponosi INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Europejska z 

siedzibą w Płocku . 

§ 3 Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałam na podstawie art.1 ustawy 

z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150/. 

§ 4 Pobrałam tytułem taksy z § 9  rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 

2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 roku, poz. 272/ w kwocie xxxxxxxxxxx 

Taksa za wypisy zostanie pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A. 

§ 5 Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art.41 w związku z art.146 a 

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. 

U. z 2017 roku, poz. 1221/ według stawki 23 % w kwocie xxxxxxxxxxxxxxx                                                                                                           

Suma opłat . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zł 

                 Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. 

 

   Na oryginale właściwe podpisy 

 

     REPERTORIUM  A  nr 2214/2018 

     KANCELARIA  NOTARIALNA  W  SIERPCU 

     Grażyna  Popiłko - Notariusz 

     Dnia  29 czerwca 2018 roku 

     Wypis  ten  wydano  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Europejska  

     z siedzibą w Płocku 

     Pobrałam  xxxxxx zł  wynagrodzenia  na  podstawie  §12  rozp. 

     Min.  Sprawiedliwości  z  dnia  28.06.2004  roku /Dz. U. z 2018 roku, poz. 272/ 

     oraz  23 %  VAT xxxxxx zł  na  podstawie ustawy z  dnia 11.03.2004 roku 

     / Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 /.  Razem  xxxxxx zł . 

 

 

                       


