Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółka: GLOBE TRADE CENTRE S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne
Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 marca 2009 roku
Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 15.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Społki
postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Agnieszki
Smorszczewskiej.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Społki przyjmuje następujący porządek
obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybor Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał oraz
przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Społki za rok
obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Społki w roku obrotowym
2008.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
grupy kapitałowej Społki za rok obrotowy 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Społki z
wykonania przez nich
obowiązkow w roku obrotowym 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Społki z wykonania przez
nich obowiązkow w roku obrotowym 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Społki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Społki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członkow Rady Nadzorczej Społki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
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Sposób głosowania
PRZECIW

ZA

ZA

za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Społek Handlowych oraz art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Społki, po
rozpatrzeniu, zatwierdza
sprawozdanie finansowe Społki za rok obrotowy 2008 obejmujące bilans, rachunek zyskow i
strat, sprawozdanie z
przepływu środkow pienię?nych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu
z działalności Społki za rok
obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
2
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art.
395 § 5 Kodeksu Społek
Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Społki, po rozpatrzeniu, zatwierdza
skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej Społki za rok obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008/pokrycia straty
Wobec wykazania straty w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
2008, o ktorym
mowa w Uchwale nr 3 powy?ej, powzięcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia
zysku za rok obrotowy 2008
stało się bez przedmiotowe. W związku z powy?szym na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2
Kodeksu Społek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, i? strata wykazana w sprawozdaniu finansowym
Społki za rok
obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 r., na ktorą składa się kwota w
wysokości 250.083.000,00 złotych ujęta
w bilansie, w pozycji ?strata?, zostanie pokryta z kapitału zapasowego Społki.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Erezowi Bonielowi
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Społki udziela Członkowi Zarządu Społki Panu Erezowi Bonielowi
absolutorium z wykonania przez
niego obowiązkow za rok obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kroenke
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2008
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ZA
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Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Społki udziela Członkowi Zarządu Społki Panu Piotrowi Kroenke
absolutorium z wykonania przez
niego obowiązkow za rok obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kozłowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Społki Panu Mariuszowi Kozłowskiemu
absolutorium z wykonania przez
niego obowiązkow za rok obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Zatońskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Społki udziela Członkowi Zarządu Społki Panu Witoldowi Zatońskiemu
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązkow za rok obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Hagai Harelowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Społki udziela Członkowi Zarządu Społki Panu Hagai Harelowi
absolutorium z wykonania przez
niego obowiązkow za rok obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Eli Alroyowi z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Społki udziela Przewodniczącemu Nadzorczej Społki Panu Eli Alroyowi
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązkow za rok obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008
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Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Społki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Społki Panu Mariuszowi
Grendowiczowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązkow za rok obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Shai Pinesowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Społki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Społki Panu Shai Pinesowi
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązkow za rok obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Alainowi Ickovics z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Społki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Społki Panu Alainowi Ickovics
absolutorium z wykonania
przez niego obowiązkow za rok obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Davis z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Społki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Społki Panu Andrzejowi Davis
absolutorium z
wykonania przez niego obowiązkow za rok obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Nissimowi Zarfati z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Społki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Społki Panu Nissimowi Zarfati
absolutorium z
wykonania przez niego obowiązkow w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 11
września 2008 roku.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Alonowi Ytzhak Shlank z wykonania obowiązków
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Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Społki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Społki Panu Alonowi Ytzhak
Shlank absolutorium z
wykonania przez niego obowiązkow za rok obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Henry Marcel Philippe Alsterowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Społki Panu Henry Marcel
Philippe Alsterowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązkow za rok obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zachary Rubinowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Społki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Społki Panu Zachary Rubinowi
absolutorium z
wykonania przez niego obowiązkow w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10
września 2008 roku.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Walterowi van Damme z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Społki Panu Walterowi van
Damme
absolutorium z wykonania przez niego obowiązkow za rok obrotowy 2008.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Slootweg z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Społki Panu Janowi
Slootweg absolutorium z
wykonania przez niego obowiązkow w okresie od dnia 10 września 2008 roku do dnia 31
grudnia 2008 roku.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Davidowie Brush z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Społek Handlowych, Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Społki Panu Davidowi
Brush absolutorium z
wykonania przez niego obowiązkow w okresie od dnia 11 września 2008 roku do dnia 31
grudnia 2008 roku.
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu społek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Społki,
niniejszym postanawia dokonać Statutu Społki poprzez:
1. zastąpienie dotychczasowej treści art. 7 pkt. 7.3.b Statutu nowym następującym
brzmieniem:
?b) wyra?enie zgody Społce lub Podmiotowi Zale?nemu wobec Społki na zawarcie umowy
lub umow z Podmiotem
Powiązanym lub z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Społki lub z członkiem
władz zarządzających lub
nadzorujących Podmiotu Powiązanego. Powy?sza zgoda nie jest wymagana dla transakcji ze
społkami w
ktorych Społka posiada bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające
do co najmniej 50%
głosow na walnym zgromadzeniu jeśli taka transakcja: (i) przewiduje zobowiązania
pozostałych akcjonariuszy
lub udziałowcow proporcjonalne w stosunku do ich udziału w kapitale zakładowym takiej
społki albo (ii)
ro?nica pomiędzy zobowiązaniami finansowymi Społki i pozostałych akcjonariuszy lub
wspolnikow nie
przekracza kwoty 5.000.000 EURO. Dla potrzeb niniejszego Statutu za pośrednie posiadanie
akcji lub
udziałow uprawniających do co najmniej 50% głosow na walnym zgromadzeniu rozumie
się posiadanie liczby
akcji lub udziałow uprawniających do co najmniej 50% głosow we wszystkich kolejnych
społkach pośrednio
zale?nych w łańcuchu społek zale?nych. ?
2. zastąpienie dotychczasowej treści art. 7 pkt. 7.3.d i art. 7. pkt. 7.3.e Statutu Społki
nowym następującym
brzmieniem art. 7 pkt. 7.3.d.:
?d) wyra?anie zgody na podjęcie następujących czynności przez Społkę lub
Podmiot Zale?ny: (i) zawarcie
transakcji stanowiącej nabycie lub sprzeda? aktywow inwestycyjnych jakiegokolwiek rodzaju,
ktorych wartość
przekracza 30.000.0000 EUR; (ii) wystawianie gwarancji na kwotę przekraczającą
20.000.000 EUR; lub (iii)
zawieranie jakiejkolwiek transakcji (w formie jednej czynności prawnej lub kilku czynności
prawnych) innej ni?
wymienione w punktach (i) i (ii) powy?ej, je?eli wartość takiej transakcji przekracza
kwotę 20.000.000 EUR.
Dla uniknięcia wątpliwości zgoda wymagana jest dla Zarządu Społki do głosowania
w imieniu Społki na
zgromadzeniu akcjonariuszy lub wspolnikow Podmiotu Zale?nego Społki w celu zatwierdzenia
transakcji
spełniających powy?sze warunki.?
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3. zastąpienie dotychczasowej treści art. 7 pkt. 10 Statutu Społki nowym
następującym brzmieniem:
?10. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzor spraw finansowych
Społki. Komitet
Audytu będzie składał się z trzech członkow powoływanych przez Radę
Nadzorczą w tym Członka
Niezale?nego oraz dwoch członkow Rady Nadzorczej innych ni? Przewodniczący Rady
Nadzorczej. ?
Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Zwa?ywszy na zmianę Statutu Społki, dokonaną na mocy Uchwały 23, o ktorej mowa
powy?ej, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Społki, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu
Społki
obejmujący wszystkie zmiany w następującym brzmieniu:
7
?STATUT
GLOBE TRADE CENTRE S.A.
Artykuł 1
FIRMA SPOŁKI
Społka działa pod firmą ?Globe Trade Centre? Społka Akcyjna, zwaną dalej
?Społką?. Społka mo?e u?ywać firmy w
skrocie ?Globe Trade Centre? S.A.
Artykuł 2
SIEDZIBA SPOŁKI
Siedzibą Społki jest m. st. Warszawa.
Artykuł 3
OBSZAR DZIAŁALNOŚCI SPOŁKI
1. Społka prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza
jej granicami.
2. Społka mo?e tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz zakłady na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza
jej granicami.
Artykuł 4
CZAS TRWANIA SPOŁKI
Czas trwania Społki jest nieograniczony.
Artykuł 5
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPOŁKI
1. Przedmiot działalności Społki obejmuje:
a) Zagospodarowanie i sprzeda? nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z)
b) Kupno i sprzeda? nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z)
c) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z)
d) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (70.31.Z)
e) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (70.32.Z)
f) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.A)
g) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z)
h) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (91.33.Z)
i) Wykonywanie robot ogolnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynkow (45.21.A)
j) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (67.13.Z)
k) Działalność holdingow (74.15.Z)
l) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
(74.20.A)
m) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B)
n) Działalność gospodarczą zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą;
8
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Artykuł 6
KAPITAŁ SPOŁKI ORAZ AKCJE
1. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.
2. Kapitał Zakładowy wynosi 21.937.299 zł (dwadzieścia jeden milionow
dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy
dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) i dzieli się na:
a) 139.286.210 (sto trzydzieści dziewięć milionow dwieście osiemdziesiąt sześć
tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii
A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) ka?da;
b) 1.152.240 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) akcji
serii B o wartości nominalnej 10
gr. (dziesięć groszy) ka?da;
c) 235.440 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii B1 o
wartości nominalnej 10 gr.
(dziesięć groszy) ka?da;
d) 8.356.540 (osiem milionow trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
czterdzieści) akcji serii C o wartości
nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) ka?da;
e) 9.961.620 (dziewięć milionow dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy
sześćset dwadzieścia) akcji serii D o
wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) ka?da;
f) 39.689.150 (trzydzieści dziewięć milionow sześćset osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji E o
wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) ka?da;
g) 3.571.790 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset
dziewięćdziesiąt) akcji serii F o wartości
nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) ka?da;
h) 17.120.000 (siedemnaście milionow sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii G o wartości
nominalnej 10 gr. (dziesięć
groszy) ka?da.
3. Pokrycie kapitału zakładowego mo?e nastąpić przez przeniesienie do niego
środkow z kapitału zapasowego,
rezerwowego lub innych kapitałow lub funduszy celowych powstałych z odpisow z czystego
zysku lub ze
środkow pochodzących z nadwy?ki z wpływow z emisji nad łączną wartością
nominalną emitowanych akcji.
4. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru w stosunku do akcji nowych emisji, z
zastrze?eniem mo?liwości
pozbawienia prawa poboru w trybie Art. 433 § 2 Kodeksu społek handlowych.
5. Akcje mogą być umarzane w drodze obni?enia kapitału zakładowego lub z czystego
zysku, pod warunkiem
uzyskania uprzednio pisemnej zgody ka?dego z Akcjonariuszy, ktorego akcje mają zostać
umorzone.
6. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi. Na ka?dą akcję przypada 1 (jeden) głos na
Walnym Zgromadzeniu.
7. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.
8. Społka mo?e emitować obligacje, łącznie z obligacjami zamiennymi na akcje.
Artykuł 6a
KAPITAŁ WARUNKOWY
1. Warunkowy kapitał zakładowy Społki wynosi nie więcej ni? 200.000 zł (dwieście
tysięcy) i dzieli się na nie
więcej ni? 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości
nominalnej 0,10 złotych
ka?da.
2. Celem warunkowego podwy?szenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do
objęcia Akcji Serii H
posiadaczom warrantow subskrypcyjnych.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze warrantow subskrypcyjnych
wyemitowanych przez
Społkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia społki z
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dnia 12 grudnia 2006 r.
4. Posiadacze warrantow subskrypcyjnych, o ktorych mowa w ust. 4 powy?ej, będą
uprawnieni do wykonania
prawa do objęcia Akcji Serii H w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.
Artykuł 7
WŁADZE SPOŁKI
1. Władzami Społki są:
9
??Walne Zgromadzenie;
??Rada Nadzorcza;
??Zarząd.
Walne Zgromadzenie
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, w terminie 6 (sześciu)
miesięcy od zakończenia roku
obrotowego Społki.
2.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie oznaczonym w punkcie 2 powy?ej.
2.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo
zwołać Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, je?eli uzna to za stosowne, a Zarząd w ciągu 14 (czternastu) dni od
zło?enia
stosownego ?ądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, uprawnieni do przynajmniej 5% (pięciu procent) głosow na
Walnym
Zgromadzeniu mają prawo ?ądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ponadto, ka?dy z
członkow Rady Nadzorczej ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
2.3 Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie opublikowane w Monitorze
Sądowym i
Gospodarczym przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem zgromadzenia, zgodnie z
przepisami
prawa. Ogłoszenie powinno zawierać porządek obrad Walnego Zgromadzenia. W
przedmiotach nie
objętych porządkiem obrad, uchwały powziąć nie mo?na, chyba ?e cały kapitał
zakładowy jest
reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniosł sprzeciwu co do
powzięcia
uchwały.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosow
oddanych, chyba ?e przepisy
Kodeksu społek handlowych lub niniejszego Statutu określają surowsze warunki
powzięcia uchwał.
5. Walne Zgromadzenia będą wa?ne bez względu na ilość reprezentowanego na nich
kapitału zakładowego, o ile
przepisy Kodeksu społek handlowych nie stanowią inaczej.
6. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, lub inny przez niego
wskazany członek Rady
Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności, członek Zarządu.
Rada Nadzorcza
7.1 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 20 (dwudziestu) członkow, łącznie z
Przewodniczącym,
wybranych zgodnie z procedurą określoną poni?ej. Liczba członkow Rady Nadzorczej
będzie określona
zgodnie z procedurą określoną poni?ej:
7.1.1 Ka?dy z akcjonariuszy, ktory posiada akcje stanowiące ponad 5% (pięć procent)
kapitału
zakładowego Społki (?Prog Pierwotny?) będzie uprawniony do powoływania jednego
członka
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Rady Nadzorczej. Ponadto ka?dy z akcjonariuszy jest uprawniony do powoływania po jednym
członku Rady Nadzorczej z ka?dego posiadanego pakietu akcji stanowiących 5% kapitału
zakładowego ponad Prog Pierwotny. Prog Pierwotny oraz ka?dy kolejny prog 5% kapitału
zakładowego będą zwane dla potrzeb niniejszego statutu ?Progami Uprawniającym? a
Akcjonariusz uprawniony do powoływania Członkow Rady Nadzorczej będzie zwany
?Uprawnionym Akcjonariuszem?.
7.1.2 Z zastrze?eniem punktu 7.2.1 poni?ej, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są
przez
Uprawnionych Akcjonariuszy poprzez zło?enie pisemnego oświadczenia
Przewodniczącemu
Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia lub poza Walnym
Zgromadzeniem Zarządowi Społki, wraz z pisemnym oświadczeniem wskazanej osoby, ?e
wyra?a zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej. Uprawniony Akcjonariusz, powołujący
Członka Rady Nadzorczej poza Walnym Zgromadzeniem, powinien wraz z pisemnym
oświadczeniem przedstawić imienne świadectwo depozytowe poświadczające
posiadanie akcji
w liczbie uprawniającej do powołania członka lub członkow Rady Nadzorczej w dniu
otrzymania pisemnego oświadczenia przez Zarząd.
10
7.1.3 Za moment powołania członka Rady Nadzorczej uznawany będzie moment
otrzymania
pisemnego oświadczenia przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub Zarząd,
chyba,
?e otrzymane pisemnie oświadczenie wskazuje inną poźniejszą datę.
7.1.4 Liczba członkow Rady Nadzorczej będzie rowna liczbie członkow powołanych
przez
Uprawnionych Akcjonariuszy, powiększonej o jednego Członka Niezale?nego, przy czym w
?adnym przypadku liczba ta nie mo?e być mniejsza ni? 5 (pięć).
7.1.5 Mandaty Członkow Rady Nadzorczej wygasają po upływie ich kadencji, przy czym
mandaty
członkow Rady Nadzorczej powołanych przez Uprawnionych Akcjonariuszy wygasają
tak?e w
chwili w ktorej akcjonariusze, ktorzy ich powołali poinformują Komisję Nadzoru
Finansowego
lub Społkę o obni?eniu udziału w kapitale zakładowym Społki poni?ej Progu
Uprawniającego.
W przypadku powołania przez Uprawnionego Akcjonariusza więcej ni? jednego członka
Rady
Nadzorczej ich mandaty wygasają według kolejności ich powołania, czyli mandat
ostatnio
powołanego członka wygasa jako pierwszy.
7.1.6 Rada Nadzorcza wybiera spośrod swoich członkow Przewodniczącego oraz
zastępcę
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7.1.7 Członkowie Rady Nadzorczej wybrani zgodnie z punktem 7.1.1 mogą zostać
odwołani
uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 3/5 (trzech piątych)
głosow oddanych
lub poprzez pisemne oświadczenie Uprawnionego Akcjonariusza, ktory takiego członka
powołał, zło?one Zarządowi Społki.
7.2.1 Jeden członek Rady Nadzorczej powoływany będzie uchwałą Walnego
Zgromadzenia w drodze
odrębnego głosowania i spełniać będzie następujące przesłanki (?Członek
Niezale?ny?):
a) nie jest pracownikiem, podwykonawcą, dostawcą, klientem bądź doradcą Społki
ani Podmiotu
Powiązanego (zdefiniowanego poni?ej), jak rownie? nie ma ?adnych innych powiązań
gospodarczych ze Społką lub Podmiotem Powiązanym;
b) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego;
c) nie jest akcjonariuszem dysponującym więcej ni? 5% (pięć procent) głosow na
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Walnym
Zgromadzeniu Społki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
d) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu
wskazanego w punkcie (c) powy?ej;
e) nie jest wstępnym, zstępnym, mał?onkiem, rodzeństwem, rodzicem mał?onka
albo inną osobą
bliską ktorejkolwiek z osob wymienionych w punktach (a) - (d) powy?ej;
f) nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej, pracownikiem, konsultantem,
zleceniobiorcą,
akcjonariuszem lub udziałowcem lub w inny sposob powiązany ze społkami lub innymi
podmiotami, ktore są aktywne w sektorze nieruchomości w krajach w ktorych Społka oraz
jej
Podmioty Zale?ne prowadzą działalność. Ograniczenia powy?sze nie dotyczą bankow
i innych
instytucji finansowych, ktorych podstawową rolą nie jest finansowanie przedsięwzięć
związanych z inwestycjami w nieruchomości.
Powy?sze warunki łącznie będą zwane (?Warunkami Kwalifikacyjnymi?).
7.2.2 Ka?dy Akcjonariusz mo?e zgłaszać na piśmie Zarządowi Społki kandydatow na
Członka Niezale?nego,
w terminie nie poźniejszym ni? na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem, na ktorym
Członek
Niezale?ny ma zostać wybrany. Zgłoszenie kandydata powinno, obok personaliow,
zawierać
uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia
nale?y dołączyć
pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz pisemne
oświadczenie
kandydata, ?e spełnia on Warunki Kwalifikacyjne. W przypadku nie zgłoszenia w trybie
określonym
powy?ej kandydatur spełniających Warunki Kwalifikacyjne, kandydata na Członka
Niezale?nego będzie
zobowiązany zgłosić Zarząd podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7.2.3 Warunki Kwalifikacyjne muszą być spełniane przez Członka Niezale?nego przez
cały okres jego
kadencji. Członek Niezale?ny, ktory w trakcie swojej kadencji przestanie spełniać
ktorykolwiek z
Warunkow Kwalifikacyjnych powinien niezwłocznie, jednak nie poźniej ni? w terminie
tygodnia od
otrzymania takiej informacji lub zdarzenia, poinformować Zarząd o tym fakcie na piśmie
(?Zawiadomienie?). Mandat Członka Niezale?nego wygasa w chwili otrzymania przez Zarząd
Zawiadomienia.
7.2.4 W przypadku otrzymania zawiadomienia Zarząd powinien niezwłocznie, jednak nie
poźniej ni? w
terminie 60 dni od dnia jego otrzymania zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania
nowego
11
Członka Niezale?nego. W przypadku otrzymania przez Zarząd informacji, ?e Członek
Niezale?ny nie
spełnia Warunkow Kwalifikacyjnych i nie otrzymania Zawiadomienia Zarząd powinien
niezwłocznie
zwołać Walne Zgromadzenie, ktorego porządek obrad powinien przewidywać
odwołanie takiego
członka i powołanie nowego.
7.3 Oprocz spraw określonych w przepisach Kodeksu społek handlowych, następujące
sprawy nale?ą do
kompetencji Rady Nadzorczej:
a) ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz premii dla członkow Zarządu Społki oraz
reprezentowanie Społki przy zawieraniu umow z członkami Zarządu i w przypadku
sporow z
członkami Zarządu;
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b) wyra?enie zgody Społce lub Podmiotowi Zale?nemu wobec Społki na zawarcie umowy
lub umow
z Podmiotem Powiązanym lub z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Społki lub z
członkiem
władz zarządzających lub nadzorujących Podmiotu Powiązanego. Powy?sza zgoda nie
jest
wymagana dla transakcji ze społkami w ktorych Społka posiada bezpośrednio lub
pośrednio akcje
lub udziały uprawniające do co najmniej 50% głosow na walnym zgromadzeniu jeśli
taka
transakcja: (i) przewiduje zobowiązania pozostałych akcjonariuszy lub udziałowcow
proporcjonalne w stosunku do ich udziału w kapitale zakładowym takiej społki albo (ii)
ro?nica
pomiędzy zobowiązaniami finansowymi Społki i pozostałych akcjonariuszy lub
wspolnikow nie
przekracza kwoty 5.000.000 EURO. Dla potrzeb niniejszego Statutu za pośrednie posiadanie
akcji
lub udziałow uprawniających do co najmniej 50% głosow na walnym zgromadzeniu
rozumie się
posiadanie liczby akcji lub udziałow uprawniających do co najmniej 50% głosow we
wszystkich
kolejnych społkach pośrednio zale?nych w łańcuchu społek zale?nych.
c) zatwierdzanie biegłego rewidenta wybranego przez Zarząd w celu analizy sprawozdań
finansowych Społki;
d) wyra?anie zgody na podjęcie następujących czynności przez Społkę lub Podmiot
Zale?ny: (i)
zawarcie transakcji stanowiącej nabycie lub sprzeda? aktywow inwestycyjnych jakiegokolwiek
rodzaju, ktorych wartość przekracza 30.000.0000 EUR; (ii) wystawianie gwarancji na
kwotę
przekraczającą 20.000.000 EUR; lub (iii) zawieranie jakiejkolwiek transakcji (w formie
jednej
czynności prawnej lub kilku czynności prawnych) innej ni? wymienione w punktach (i) i (ii)
powy?ej, je?eli wartość takiej transakcji przekracza kwotę 20.000.000 EUR. Dla
uniknięcia
wątpliwości zgoda wymagana jest dla Zarządu Społki do głosowania w imieniu
Społki na
zgromadzeniu akcjonariuszy lub wspolnikow Podmiotu Zale?nego Społki w celu zatwierdzenia
transakcji spełniających powy?sze warunki.
7.4 W rozumieniu niniejszego Statutu:
a) dany podmiot jest ?Podmiotem Powiązanym?, je?eli jest: (i) Podmiotem Dominującym
wobec
Społki, lub (ii) Podmiotem Zale?nym wobec Społki, lub (iii) innym ni? Społka, Podmiotem
Zale?nym wobec Podmiotu Dominującego wobec Społki, lub (iv) Podmiotem Zale?nym
wobec,
innego ni? Społka, Podmiotu Zale?nego od Podmiotu Dominującego wobec Społki, lub (v)
Podmiotem Zale?nym od członka władz zarządzających lub nadzorujących Społki
lub jakikolwiek
z podmiotow wskazanych w punktach od (i) do (iii);
b) dany podmiot jest ?Podmiotem Zale?nym? wobec innego podmiotu (?Podmiotu
Dominującego?), je?eli Podmiot Dominujący: (i) posiada większość głosow w
organach Podmiotu
Zale?nego, tak?e na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub (ii) jest uprawniony do
podejmowania decyzji o polityce finansowej i bie?ącej działalności gospodarczej Podmiotu
Zale?nego na podstawie ustawy, statutu lub umowy, lub (iii) jest uprawniony do powoływania
lub
odwoływania większości członkow organow zarządzających Podmiotu Zale?nego,
lub (iv) więcej
ni? połowa członkow zarządu Podmiotu Zale?nego jest jednocześnie członkami
zarządu lub
osobami pełniącymi funkcje kierownicze Podmiotu Dominującego bądź innego
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Podmiotu
Zale?nego.
7.5 Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane na posiedzeniach. Uchwały Rady
Nadzorczej mogą być
podejmowane w drodze pisemnej pod warunkiem oddania przez co najmniej 3/4 członkow
Rady
Nadzorczej głosow w drodze umieszczenia podpisow na tym samym egzemplarzu projektu
uchwały
albo na odrębnych dokumentach oraz wszyscy członkowie zostaną poinformowani o
treści projektu
takiej uchwały poprzez przesłanie go pocztą, w tym pocztą kurierską, faksem lub
pocztą elektroniczną
na adres wskazany przez Członka Rady Nadzorczej.
7.6 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia
zwołane na
wniosek członka Rady Nadzorczej lub wniosek Zarządu będą odbywały się
najpoźniej w terminie dwoch
12
tygodni, ale nie wcześniej ni? 3 (trzeciego) dnia roboczego, po otrzymaniu takiego wniosku
przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na potrzeby niniejszego Statutu przez dzień roboczy
nale?y
rozumieć dowolny dzień pomiędzy poniedziałkiem i piątkiem, inny ni? dni ustawowo
wolne od pracy.
7.7 W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu z
głosem doradczym.
7.8 Umowy dotyczące praw i obowiązkow członkow Zarządu będą podpisywane
przez Przewodniczącego
Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, przez innego członka uprawnionego
przez Radę
Nadzorczą, po uprzednim zatwierdzeniu takich umow w formie uchwały Rady Nadzorczej
(tam, gdzie
jest to wymagane). Inne czynności prawne pomiędzy Społką a członkami Zarządu
będą dokonywane
zgodnie z tą samą procedurą.
7.9 W granicach określonych prawem, Rada Nadzorcza mo?e zwoływać posiedzenia
zarowno na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać
się
telefonicznie, pod warunkiem, ?e wszyscy uczestniczący w niej członkowie Rady mają
mo?liwość
jednoczesnego porozumiewania się. Wszelkie uchwały podjęte na takich posiedzeniach
będą wa?ne pod
warunkiem podpisania listy obecności przez członkow Rady Nadzorczej biorących udział
w takim
posiedzeniu. Miejsce, w ktorym przebywa Przewodniczący tak odbytego posiedzenia będzie
uznawane
jako miejsce posiedzenia.
8.1 O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną
większością głosow
oddanych w obecności co najmniej 5 jej członkow. W przypadku, gdy oddano rowną
liczbę głosow, głos
Przewodniczącego będzie głosem decydującym.
8.2 Niezale?nie od punktu 8.1 powy?ej, uchwały dotyczące udzielenia zgody na dokonanie
czynności
określonych w punktach 7.3 (a) do (c) powy?ej, wymagają głosowania za jej
przyjęciem przez Członka
Niezale?nego, przy czym ?aden z członkow Rady Nadzorczej, zainteresowany w przedmiocie
objętym
uchwałą, nie mo?e głosować za przyjęciem takiej uchwały.
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8.3 Na ?ądanie Członka Niezale?nego, Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do
dokonania określonych w
takim ?ądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu społek
handlowych, przy
czym członek występujący z takim ?ądaniem musi być wyznaczony do
bezpośredniego wykonywania
takich czynności nadzorczych.
8.4 Postanowienia dotyczące zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz
ograniczeń w
uczestniczeniu w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, ktore stosuje
się do członkow
Zarządu Społki stosuje się rownie? do członkow Rady Nadzorczej, delegowanych do
stałego
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w rozumieniu artykułu 390 Kodeksu
społek
handlowych.
8.5 Walne Zgromadzenie mo?e uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający jej
organizację i sposob
wykonywania czynności przez Radę.
8.6 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie określonej w punkcie 8.5 powy?ej, jak
rownie? w zakresie
wszelkich zmian do regulaminu bądź jego uchylenie będą wymagały do ich podjęcia
absolutnej
większości 2/3 (dwoch trzecich) oddanych głosow.
9. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani na okres trzech lat.
10. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzor spraw finansowych
Społki. Komitet
Audytu będzie składał się z trzech członkow powoływanych przez Radę
Nadzorczą w tym Członka
Niezale?nego oraz dwoch członkow Rady Nadzorczej innych ni? Przewodniczący Rady
Nadzorczej.
Zarząd
11. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członkow powoływanych przez
Radę Nadzorczą.
Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu i jego zastępcę.
Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnie kadencje.
12. Zarząd reprezentuje Społkę wobec osob trzecich oraz zarządza
przedsiębiorstwem i majątkiem Społki.
Zarząd działa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego
Zgromadzenia.
Szczegołowy zakres kompetencji Zarządu wraz z dokładnym opisem zasad działania
zostanie określony w
Regulaminie Zarządu uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
13
13. Do reprezentacji Społki uprawnionych jest dwoch członkow Zarządu działających
łącznie. Je?eli Zarząd
składa się z jednego członka, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji Społki.
14. Bez zgody Rady Nadzorczej, członek Zarządu nie ma prawa anga?ować się w
działalność jakiegokolwiek
konkurencyjnego przedsiębiorstwa lub uczestniczyć w społce prowadzącej
działalność konkurencyjną jako jej
pracownik, członek Zarządu lub wspolnik posiadający (bezpośrednio lub pośrednio)
więcej ni? 1% (jeden
procent) kapitału zakładowego. Przez przedsiębiorstwo konkurencyjne rozumie się
przedsiębiorcę
prowadzącego działalność obejmującą, między innymi, zarządzanie,
marketing, nabywanie lub sprzeda?
nieruchomości, wydzier?awianie lub wynajmowanie nieruchomości, usługi doradcze w
zakresie nieruchomości,
budownictwo oraz finansowanie przedsięwzięć na rynku nieruchomości w Polsce i
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innych krajach w ktorych
działalność prowadzi Społka i jej Podmioty Zale?ne.
15. W granicach określonych prawem, Zarząd mo?e zwoływać posiedzenia zarowno na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.
16. W przypadku czynności, o ktorych mowa w punkcie 7.3 powy?ej, Zarząd ma
obowiązek uzyskania uprzedniej
zgody Rady Nadzorczej.
17. Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
mo?e w ciągu roku
obrotowego wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na
koniec roku
obrotowego, zgodnie z przepisami Kodeksu społek handlowych.
Artykuł 8
KSIĘGI FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ SPOŁKI
1. Rok obrotowy Społki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy od zakończenia roku obrotowego, Zarząd przygotuje
roczne sprawozdanie
finansowe Społki wraz z bilansem i rachunkiem zyskow i strat za poprzedni rok obrotowy,
wnioskami, co do
podziału zyskow i pokrycia strat oraz wszelkimi innymi sprawozdaniami wymaganymi przez
prawo oraz
zestawieniami przepływow środkow pienię?nych, a następnie przedstawi je Radzie
Nadzorczej do oceny.
3. Z zastrze?eniem postanowień Art. 7 pkt 7.3 c) niniejszego Statutu, Zarząd Społki
wybiera i korzysta z usług
biegłych rewidentow w celu badania ksiąg finansowych Społki pod koniec ka?dego roku
obrotowego.
Artykuł 9
POSTANOWIENIA ROśNE
1. Społka tworzy kapitał zapasowy poprzez dokonywanie na niego odpisow w wysokości
8% (ośmiu procent)
rocznego zysku po opodatkowaniu, a? do czasu osiągnięcia przezeń przynajmniej 1/3
(jednej trzeciej) wartości
kapitału zakładowego.
2. Ponadto, na kapitał zapasowy będą przeznaczane nadwy?ki pochodzące z emisji
akcji powy?ej ich wartości
nominalnej, dopłaty z tytułu przyznania akcjom dodatkowych przywilejow, inne dopłaty
pochodzące od
akcjonariuszy a nie podwy?szające kapitału zakładowego oraz sumy pochodzące z
przeszacowania środkow
trwałych.
3. Społka ma prawo tworzyć inne fundusze rezerwowe i celowe określone przez Walne
Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie postanawia o sposobie wykorzystania kapitału rezerwowego i
funduszy celowych.
Artykuł 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Statutem, w przypadku jakichkolwiek
wątpliwości, mają
zastosowanie przepisy Kodeksu społek handlowych i inne stosowne przepisy prawa polskiego.
2. Wypisy niniejszego Statutu będą wydawane Akcjonariuszom i Społce.?
UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia
społki Globe Trade Centre Społka Akcyjna
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
§1
W związku z podjęciem Uchwały nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29
marca 2006
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PRZECIW

roku (?Uchwała?), zatwierdzającej wynagrodzenie oraz opcje fantomowe Pana Eli Alroy a
tak?e
zgodnie z postanowieniami art. 392 §1 Kodeksu Społek Handlowych, niniejszym zmienia
się Uchwałę
w określony poni?ej sposob w celu przedłu?enia okresu jej obowiązywania do 31 grudnia
2011 roku
(aktualnie Uchwała ta obowiązuje do 31 grudnia 2009 roku) (wszystkie terminy pisane
wielką literą
posiadają znaczenia nadane im w Uchwale, chyba ?e zostały zdefiniowane inaczej):
1. Termin, do ktorego obowiązuje prawo do Wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1,
przedłu?a się
do dnia 31 grudnia 2011 roku.
2. Odprawa, o ktorej mowa w §2 ust. 2 będzie nale?na w przypadku rozwiązania
dokonanego przed
31 grudnia 2011 roku.
3. Premia określona w §2 ust. 3 będzie obowiązywała w terminie do 31 grudnia 2011
roku.
4. Dla uniknięcia wątpliwości, wyjaśnia się, ?e liczba Akcji Fantomowych, do objęcia
ktorych
uprawniony jest Beneficjent na mocy §2 ust. 4.1 została zwiększona z 140.000 do
1.400.000 w
związku z podziałem akcji Społki w stosunku 1 do 10.
5. Termin, o ktorym mowa w §2 ust. 4.3.6, w ktorym Beneficjent uprawniony jest do
wykonywania
swoich Akcji Fantomowych przedłu?a się do 31 grudnia 2012 roku.
6. Definicję w punkcie B wzoru Płatności Fantomowych wymagalnych po dniu 1 stycznia
2008 roku
zawartą w §2 ust. 4.3.6 skreśla się i zastępuje się następującym brzmieniem:
?Średnia cena zamknięcia dla akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie w okresie 90 dni
notowań bezpośrednio poprzedzających dzień 7 stycznia 2009 roku (?Średnia Cena
Zamknięcia?),
pomniejszona o wartość na jedną akcję wszystkich dywidend wypłaconych przez
Spółkę jej akcjonariuszom od
dnia niniejszej uchwały do dnia doręczenia zawiadomienia o wykonaniu.?
§2
A. Zgodnie z postanowieniami art. 392 § 1 ksh niniejszym przyznaje się Beneficjentowi
poni?sze
Nowe Płatności Fantomowe (zgodnie z definicją w pkt. 6 poni?ej):
1. Podstawą Nowych Akcji Fantomowych jest uprawnienie Beneficjenta do łącznej liczby
500.000
Nowych Akcji Fantomowych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku
(?Okres?) w dwoch rocznych ratach w liczbie 250.000 Akcji Fantomowych ka?da, ktore stają
się
wymagalne, odpowiednio, 31 grudnia 2010 roku oraz 31 grudnia 2011 roku.
2. Je?eli Umowa o Świadczenie Usług z dnia 19 maja 1998 roku (z poźn. zmianami)
(?Umowa o
Świadczenie Usług?) zostanie wypowiedziana z jakiejkolwiek przyczyny innej ni? Wa?ny
Powod,
Beneficjent i jego podmiot zale?ny uprawnieni będą do wykonywania praw z liczby Nowych
Akcji
Fantomowych określonej w poni?szy sposob:
'
24
' 500,000
'E
M
N?
?
?
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gdzie:
15
N' ? stanowi liczbę Nowych Akcji Fantomowych;
M' ? stanowi liczbę pełnych miesięcy, ktore upłynęły od 1 stycznia 2010 roku do
31
grudnia 2011 roku
E' ? stanowi liczbę wykonanych Nowych Akcji Fantomowych.
("Wzor")
3. Je?eli Społka wypowie Umowę o Świadczenie Usług z Wa?nego Powodu, Beneficjent
uprawniony
będzie do wszystkich wymagalnych transzy Nowych Akcji Fantomowych
4. W przypadku Zmiany Kontroli nad Społką, Beneficjent uprawiony będzie do wykonania
wszystkich 500.000 Nowych Akcji Fantomowych do dnia 31 grudnia 2012 roku.
5. W przypadku podziału akcji Społki, Nowe Akcje Fantomowe zostaną odpowiednio
podzielone, a
w przypadku podwy?szenia kapitału zakładowego liczba Nowych Akcji Fantomowych
zostanie
podwy?szona proporcjonalnie.
6. Beneficjent mo?e wykonywać swoje wymagalne Nowe Akcje Fantomowe wielokrotnie w
okresie
od dnia 31 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Z chwilą wykonania uprawniony
będzie do nowych płatności fantomowych (?Nowe Płatności Fantomowe?) obliczonych
zgodnie
z następującym wzorem
P ??Z ??(A ??B)
gdzie:
P - Płatność Fantomowa w PLN;
Z - liczba Akcji Fantomowych, z ktorych Beneficjent lub jego podmiot zale?ny
wykonuje swoje prawo;
A - średnia cena zamknięcia dla akcji Społki na Giełdzie Papierow Wartościowych w
Warszawie w okresie 30 dni przed datą doręczenia Społce zawiadomienia o
wykonaniu oraz
B - Średnia Cena Zamknięcia zdefiniowana w §1 pkt. 6 niniejszej uchwały, pomniejszona
o wartość na jedną akcję wszystkich dywidend wypłaconych przez Społkę jej
akcjonariuszom od dnia niniejszej uchwały do dnia doręczenia zawiadomienia o
wykonaniu.
7. Alternatywą do realizacji Nowych Płatności Fantomowych jest wydanie przez
Społkę
Beneficjentowi akcji Społki w liczbie rownej Nowej Płatności Fantomowej podzielonej
przez
średnią cenę zamknięcia dla akcji Społki na Giełdzie Papierow Wartościowych w
Warszawie w
okresie 30 dni przed doręczeniem Społce zawiadomienia o wykonaniu, pomniejszonej o 0,1
złoty.
Cena emisyjna takich akcji wynosi 0,1 złoty.
B. Zgodnie z postanowieniami art. 392 §1 ksh niniejszym zatwierdzamy utrzymywanie przez
Społkę
polisy ubezpieczenia na ?ycia na rzecz pana Eli Alroy z sumą ubezpieczenia do 1 miliona euro.
§3
Niniejszym upowa?niamy Zarząd Społki do zawarcia z Beneficjentem jednej lub kilku umow
(?Umowa?), regulującej kwestie wynagrodzenia w ramach określonych w §1 i §2
powy?ej. Zarząd mo?e
zdecydować o wszelkich szczegołowych warunkach w powy?szych ramach, a w
szczegolności
zdefiniowaniu zmiany kontroli nad Społką (?Zmiana Kontroli?) i wypowiadania Umow przez
Społkę
z wa?nego powodu (?Wa?ny Powod?). Wszelkie postanowienia niniejszej uchwały oraz prawa
przyznane Beneficjentowi na jej mocy mogą, wedle wyboru Beneficjenta, zostać przyznane
nie jemu
osobiście lecz społce przez niego kontrolowanej i przez tę społkę wykonywane.
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