
Wyciąg z treści protokołu 

z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszu 

TALEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 9 czerwca 2020 roku 

 

(…) 

Do punktu 11. porządku obrad:  

W tym miejscu zabrał głos pełnomocnik Spółki Familiar S.A. SICAV-SIF, który 

stwierdził, że ze względu na dynamicznie zmieniające się środowisko prowadzenia 

działalności, zasadnym jest uprawnienie dla Spółki do skupu swoich akcji, które to uprawnienie 

jest potencjalnym sposobem wyjścia z inwestycji w akcje Spółki przez Akcjonariuszy, przy 

małej płynności papierów Spółki. Może to być też dobry interes dla Spółki i potencjalne 

narzędzie do kontrolowania przez Zarząd Spółki paniki na giełdzie. Ponadto pełnomocnik 

Spółki Familiar S.A. SICAV-SIF zauważył, że instrument ten może zwiększyć kurs akcji i jest 

przejawem zaufania Akcjonariuszy do Zarządu, nie ma żadnych minusów, nie jest to przymus 

i można w przyszłości przedłużyć ten program poza 2022 rok. 

(…) 

Do punktu 12 porządku obrad:  

W tym miejscu na pytanie pełnomocnika Spółki Familiar S.A. SICAV-SIF o słabe wyniki 

Spółki za 2019 rok i jaki może być wpływ COVID-19 na wyniki Spółki w 2020 roku i czy stało 

się coś, co zmniejszyło możliwości zarobku Spółki z 4 - 5 mln do ok. 2 mln rocznie, Wiceprezes 

Zarządu Spółki Pan Jacek Klauziński odpowiedział, że Spółka prowadzi dwa centra data center 

– jedno w Poznaniu, drugie we Wrocławiu. Data center we Wrocławiu to nowa inwestycja i na 

początku nie była rentowna, a pierwszy klient pojawił się w drugim półroczu 2019 roku. Pan 

Jacek Klauziński dodał, że w 2020 roku Spółka miała dobre wyniki finansowe za pierwsze 

miesiące, ze wzrostem w marcu. Klienci zapowiadają od lipca powrót do swojej działalności, 

ale druga fala zachorowań może to pogorszyć. Spółka podejmuje działania, aby zaistnieć na 

rynku poza sektorem finansowym i zdobywa nowych klientów. Na pytanie pełnomocnika 

Spółki Familiar S.A. SICAV-SIF, czy banki powrócą do projektów, które zostały zarzucone w 

trakcie epidemii, Prezes Zarządu Spółki Pan Janusz Gocałek, odpowiedział, że pewnie będą 

rewizje dotychczasowych projektów, ale restrukturyzacja placówek może spowodować 

zwiększenie pracy dla „TALEX”. Jesteśmy gotowi na outsourcing data center, relokacje 

oddziałów i usługi w chmurze. 



Na pytanie pełnomocnika Spółki Familiar S.A. SICAV-SIF, ile zamówień potrzebuje Spółka, 

aby osiągnąć rentowność data center we Wrocławiu, Prezes Zarządu Spółki Pan Janusz 

Gocałek, odpowiedział, że przekroczenie progu 40% obłożenia data center, spowoduje jego 

rentowność. Jednocześnie zauważył, że Spółka polega na dużych klientach, co wymaga 

cierpliwości i wytrwałości. Rynek nie jest dojrzały mimo dużych inwestycji w budowę na 

przykład data center, co było dobrym kierunkiem, lecz, aby oczekiwać zysków, potrzeba 

również dojrzałości naszych przedsiębiorców.  

Na pytanie pełnomocnika Spółki Familiar S.A. SICAV-SIF, czy Zarząd planuje 

wideokonferencje z Akcjonariuszami, gdyż Spółka jest mało znana wśród inwestorów, 

Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Jacek Klauziński wyraził gotowość spółki w tym zakresie. 

Pełnomocnik Spółki Familiar S.A. SICAV-SIF dodał, że wideokonferencje akcjonariuszy z 

branży finansowej mogłyby spowodować wzrost kursów akcji o ok. 30-40% powyżej aktualnej 

wartości. 

(…) 


