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Uchwała nr 01/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku 

 

w sprawie powołania Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A. na podstawie wyników 

tajnego głosowania powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Bernardetę Kingę Ćwik, legitymującą się dowodem osobistym 

serii AIE nr 163495. --------------------------------------------------------------------  

 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Sebastian Sawicki stwierdził, Ŝe  

Uchwała została  podjęta  głosami: --------------------------------------------------- 

Oddano   3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na ZWZ, 

co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), ---------------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

 

Uchwała nr 02/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TelForceOne S.A., przyjmuje porządek obrad 

w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej www.telforceone.com przez 

Zarząd Spółki w dniu 3 czerwca 2010 roku. ---------------------------------------- 

 

W głosowaniu jawnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 
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Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, Ŝe wobec 

stawienia się na Zgromadzeniu dwóch osób, tj. akcjonariusza i naleŜycie 

umocowanego pełnomocnika akcjonariusza zgodnie z Regulaminem Obrad 

odstępuje się od podjęcia uchwały: ---------------------------------------------------   

 

Uchwała nr 03/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku 

 

w sprawie:  powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia 

 

na co obecni wyrazili zgodę przez aklamację. --------------------------------------- 

 

 Uchwała nr 04/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2009. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, 

postanawia zatwierdzić przedłoŜone przez Zarząd sprawozdanie finansowe 

Spółki za rok obrotowy 2009, na które składają się: ------------------------------ 

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po 

stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134 434 049,24 zł, ----------- 

2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 

grudnia 2009 roku, wykazujący zysk w kwocie 2 474 550,61 zł, ---------- 

3. sprawozdanie z przepływu środków pienięŜnych za okres od 01 stycznia 

2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu 

środków pienięŜnych netto o kwotę 795 463,78 zł, -------------------------- 
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4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2009 

roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału 

własnego o kwotę 3 010 558,81 zł, --------------------------------------------- 

5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- 

 

W głosowaniu jawnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 05/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki za rok 2009. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłoŜone przez 

Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. -------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- 

 

W głosowaniu jawnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 
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Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwały nr 06/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 

z działalności w 2009 roku. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłoŜone przez 

Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku 

oraz przedłoŜone przez Radę oceny: -------------------------------------------------- 

• pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku, ------------------------------------------- 

• sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w 

Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. ---------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- 

 

W głosowaniu jawnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Uchwała nr 07/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

Sebastianowi Sawickiemu z działalności 2009 roku. 
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§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, 

postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Sebastianowi 

Sawickiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2009 do 

dnia 31.12.2009 roku. ------------------------------------------------------------------ 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- 

 

W głosowaniu tajnym oddano 3.025.000  głosów (85% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 40% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.025.000  głosów (85% głosów reprezentowanych), - 

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się   544.000 głosów (15% głosów reprezentowanych). ---- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 08/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

Wiesławowi śywickiemu z działalności 2009 roku. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, 

postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Wiesławowi 

śywickiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2009 do 

dnia 31.12 2009 roku. ------------------------------------------------------------------ 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- 

 

W głosowaniu tajnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 
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Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 09/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Dariuszowi Ciborskiemu  z działalności w 2009 roku. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania 

postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 

Dariuszowi Ciborskiemu z działalności w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 

dnia 31.12.2009 r. ---------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- 

 

W głosowaniu tajnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 10/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
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Adamowi Kowalskiemu z działalności w 2009 roku. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania 

postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Adamowi Kowalskiemu z  działalności  w okresie od dnia 01.01.2009r. do 

dnia 31.12.2009 r. ---------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- 

 

W głosowaniu tajnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 11/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Tomaszowi Koch z działalności w 2009 roku. 

 

 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania 

postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Tomaszowi Koch z działalności w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 

31.12.2009 r. ---------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- 
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W głosowaniu tajnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 12/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Oldze Olkowskiej z działalności w 2009 roku. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania 

postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Oldze 

Olkowskiej z działalności w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 

31.12.2009 r. ---------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- 

 

W głosowaniu tajnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 13/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
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z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie 

dzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Łukaszowi Zych z działalności w 2009 roku. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania 

postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Łukaszowi Zychowi z  działalności  w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 

26.02.2009 r. ---------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- 

 

W głosowaniu tajnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 14/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Włodzimierzowi Traczykowi z działalności w 2009 roku. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania 

postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Włodzimierzowi Traczykowi z działalności w okresie od dnia 12.05.2009 r. do 

dnia 31.12.2009 r. ---------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- 
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W głosowaniu tajnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 15/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie 

podziału zysku Spółki za 2009 rok 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iŜ zysk netto wykazany w roku 

obrotowym od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. w kwocie 

2.474.550,61 zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy. -------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- 

 

W głosowaniu jawnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. ------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 16/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego 
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Grupy Kapitałowej TFO rok obrotowy 2009 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, 

postanawia zatwierdzić przedłoŜone przez Zarząd skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TelForceOne  za rok obrotowy 

2009 na które składają się : ----------------------------------------------------------- 

1) bilans skonsolidowany grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 

grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

138 346 049,53 zł, ------------------------------------------------------------------ 

2) rachunek zysków i strat skonsolidowany grupy kapitałowej za okres od 01 

stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto 

przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 1 942 358,44  

zł, --------------------------------------------------------------------------------------- 

3) sprawozdanie z przepływu środków pienięŜnych skonsolidowane grupy 

kapitałowej za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, 

wykazujące zmniejszenie stanu środków pienięŜnych netto o kwotę 817 

028,33 zł, ----------------------------------------------------------------------------- 

4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy 

Kapitałowej TelForceOne za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 

grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 

2.461.822,14 zł., --------------------------------------------------------------------- 

5) informacja dodatkowa do sprawozdania skonsolidowanego grupy 

kapitałowej za 2009 r. -------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- 

 

W głosowaniu jawnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 
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Uchwała nr 17/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie 

uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

Działając na podstawie § 27 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie: --------------------------------------------------------------------------- 

§ 1. 

1. Uchwala nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. ------------------------------- 

2. Uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty 

uchwałą Nr 11/07/2006 NWZA z dnia 28 lipca 2006 roku. ---------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------------- 

 

W głosowaniu jawnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Uchwała nr 18/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TelForceOne S.A. we Wrocławiu 

z dnia  30 czerwca 2010 r. w sprawie 

zmiany § 20 Statutu Spółki 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 20 Statutu Spółki w ten 

sposób, Ŝe w miejsce dotychczasowego § 20 w brzmieniu: ------------------------ 
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„§ 20. 

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym 

Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Skład liczbowy Rady 

Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------------------- 

2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący 

sposób: ------------------------------------------------------------------------------------ 

(a) Tak długo jak akcjonariusz Sebastian Sawicki posiada, co najmniej 

10 %(dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu powołuje i 

odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej. Tak długo jak Akcjonariusz 

Sebastian Sawicki posiada 15% (piętnaście procent) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ---- 

(b) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne 

Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------------- 

3. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

poniŜej 10 % (dziesięć procent) posiadanych przez akcjonariusza, 

uprawnionego do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z 

powyŜszym § 20 ustęp 2 lit. (a) akcjonariusz ten traci uprawnienia 

wynikające z § 20 ustęp 2 lit. (a), a mandat powołanego przez niego członka 

Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w 

formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliŜszym posiedzeniu. ----------- 

4. JeŜeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo 

odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady 

Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób 

określony w paragrafie 20 ustęp 2, wówczas wolne miejsca w Radzie 

Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków 

Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali 

swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących 

członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w powyŜszym 

paragrafie 20 ustęp 2. ------------------------------------------------------------------ 

5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria 

niezaleŜności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu 

ze Spółką. Szczegółowe kryteria niezaleŜności członka Rady Nadzorczej 

określa ust. 6 poniŜej. ------------------------------------------------------------------ 

6. Za niezaleŜnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: ------------- 

a. nie będąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani 

Podmiotu Powiązanego; ---------------------------------------------------------------- 
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b. nie będąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów 

zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych Podmiotu Powiązanego; ------------------------------------------------- 

c. nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5 % (pięć 

procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym 

zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; ----------------------------------------------- 

d. nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub 

pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu 

Podmiotu Powiązanego; ---------------------------------------------------------------- 

e. która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od Podmiotu 

Powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem 

wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako 

wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne 

Zgromadzenie; --------------------------------------------------------------------------- 

f. która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku 

znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z Podmiotem Powiązanym 

ze Spółką; --------------------------------------------------------------------------------- 

g. która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, 

członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego 

sprawozdania finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego ze Spółką; -------- 

h. która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuŜszy 

niŜ trzy kadencje. ------------------------------------------------------------------------ 

i. nie będąca wstępnym, zstępnym, małŜonkiem, rodzeństwem, rodzicem 

małŜonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z 

którąkolwiek z osób wymienionych w pkt. od a) do h). ---------------------------- 

7. W rozumieniu niniejszego Statutu: ------------------------------------------------ 

1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeŜeli jest Podmiotem 

Dominującym wobec Spółki, Podmiotem ZaleŜnym wobec Spółki lub 

Podmiotem ZaleŜnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. ----------- 

2) dany podmiot jest „Podmiotem ZaleŜnym” innego podmiotu („Podmiot 

Dominujący”), jeŜeli: -------------------------------------------------------------------- 

a. Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu 

ZaleŜnego, takŜe na podstawie porozumień z innymi osobami lub -------------- 

b. Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania 

większości członków organów zarządzających Podmiotu ZaleŜnego lub -------- 
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c. więcej niŜ połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest 

jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze 

Podmiotu ZaleŜnego, bądź innego podmiotu pozostającego z Podmiotem 

ZaleŜnym w stosunku zaleŜności. ----------------------------------------------------- 

3) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” 

oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami 

(usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć 

tysięcy euro). ----------------------------------------------------------------------------- 

8. Kryteria niezaleŜności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez 

cały okres trwania mandatu. ---------------------------------------------------------- 

9. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z 

zasadami określonymi w ust. 6 i 7 powyŜej, akcjonariusze zgłaszający 

kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia, są kaŜdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich 

propozycji osobowych, włącznie ze złoŜeniem oświadczenia o spełnianiu lub 

nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezaleŜnego członka Rady 

Nadzorczej” w rozumieniu ust. 6 i 7 powyŜej. PowyŜsze zobowiązanie, w 

zakresie złoŜenia oświadczenia o „zaleŜności” lub „niezaleŜności” członka 

Rady Nadzorczej, naleŜy stosować odpowiednio do powoływania członków 

Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo powoływania 

członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. „------- 

 

Wprowadza nowe brzmienie § 20  jak niŜej: ----------------------------------------- 

„§ 20. 

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym 

Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Skład liczbowy Rady 

Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----------------------- 

2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący 

sposób: ------------------------------------------------------------------------------------ 

(a) Tak długo jak akcjonariusz Sebastian Sawicki posiada, co najmniej 

5 %(pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu powołuje i odwołuje 

jednego członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

(b) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne 

Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------ 

3. W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

poniŜej 5 % (pięć procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego 
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do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z powyŜszym § 20 

ustęp 2 lit. (a) akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 20 ustęp 2 

lit. (a), a mandat powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej wygasa. 

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada 

Nadzorcza na swoim najbliŜszym posiedzeniu. ------------------------------------- 

4. JeŜeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo 

odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady 

Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób 

określony w paragrafie 20 ustęp 2, wówczas wolne miejsca w Radzie 

Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków 

Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali 

swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących 

członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w powyŜszym 

paragrafie 20 ustęp 2. ------------------------------------------------------------------ 

5. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria 

niezaleŜności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu 

ze Spółką. Szczegółowe kryteria niezaleŜności członka Rady Nadzorczej 

określa ust. 6 poniŜej. ------------------------------------------------------------------ 

6. Za niezaleŜnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: ------------- 

j. nie będąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani 

Podmiotu Powiązanego; ---------------------------------------------------------------- 

k. nie będąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów 

zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych Podmiotu Powiązanego; ------------------------------------------------- 

l. nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5 % (pięć 

procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym 

zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego; ----------------------------------------------- 

m. nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub 

pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu 

Podmiotu Powiązanego; ---------------------------------------------------------------- 

n. która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od Podmiotu 

Powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem 

wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako 

wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne 

Zgromadzenie; --------------------------------------------------------------------------- 
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o. która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku 

znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z Podmiotem Powiązanym 

ze Spółką; --------------------------------------------------------------------------------- 

p. która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, 

członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego 

sprawozdania finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego ze Spółką; -------- 

q. która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuŜszy 

niŜ trzy kadencje. ------------------------------------------------------------------------ 

r. nie będąca wstępnym, zstępnym, małŜonkiem, rodzeństwem, rodzicem 

małŜonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z 

którąkolwiek z osób wymienionych w pkt. od a) do h). ---------------------------- 

7. W rozumieniu niniejszego Statutu: ------------------------------------------------ 

4) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeŜeli jest Podmiotem 

Dominującym wobec Spółki, Podmiotem ZaleŜnym wobec Spółki lub 

Podmiotem ZaleŜnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. ----------- 

5) dany podmiot jest „Podmiotem ZaleŜnym” innego podmiotu („Podmiot 

Dominujący”), jeŜeli: -------------------------------------------------------------------- 

d. Podmiot Dominujący posiada większość głosów w organach Podmiotu 

ZaleŜnego, takŜe na podstawie porozumień z innymi osobami lub -------------- 

e. Podmiot Dominujący jest uprawniony do powoływania lub odwoływania 

większości członków organów zarządzających Podmiotu ZaleŜnego lub -------- 

f. więcej niŜ połowa członków zarządu Podmiotu Dominującego jest 

jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze 

Podmiotu ZaleŜnego, bądź innego podmiotu pozostającego z Podmiotem 

ZaleŜnym w stosunku zaleŜności. ----------------------------------------------------- 

6) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” 

oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami 

(usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć 

tysięcy euro). ----------------------------------------------------------------------------- 

8. Kryteria niezaleŜności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez 

cały okres trwania mandatu. ---------------------------------------------------------- 

9. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z 

zasadami określonymi w ust. 6 i 7 powyŜej, akcjonariusze zgłaszający 

kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia, są kaŜdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich 

propozycji osobowych, włącznie ze złoŜeniem oświadczenia o spełnianiu lub 
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nie spełnianiu przez kandydata kryterium „niezaleŜnego członka Rady 

Nadzorczej” w rozumieniu ust. 6 i 7 powyŜej. PowyŜsze zobowiązanie, w 

zakresie złoŜenia oświadczenia o „zaleŜności” lub „niezaleŜności” członka 

Rady Nadzorczej, naleŜy stosować odpowiednio do powoływania członków 

Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy albo powoływania 

członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -------- 

§ 2. 

UpowaŜnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego 

statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. ------------ 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki 

będzie miała moc obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu jawnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 19/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. 

z dnia  30 czerwca 2010 r. we Wrocławiu 

w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 25 Statutu Spółki w ten 

sposób, Ŝe w miejsce dotychczasowego § 25 w brzmieniu: ------------------------ 

„§ 25. 

1. Walne Zgromadzenie, zwane w Statucie „Walnym Zgromadzeniem”, 

obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ---------------------------------------- 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niŜ sześć 

miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. --------------------------------- 
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3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej 

inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. 

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w 

ciągu dwóch tygodni od daty złoŜenia wniosku zgodnie z paragrafem 25 

ustęp 3. ----------------------------------------------------------------------------------- 

5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub 

Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch 

członków Rady Nadzorczej: ------------------------------------------------------------ 

(a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

w terminie określonym w powyŜszym 25 ustęp 2; lub ----------------------------- 

(b) jeŜeli pomimo złoŜenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 25  ustęp 3 

Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o 

którym mowa w powyŜszym paragrafie 25 ustęp 4.” ------------------------------- 

 

Wprowadza nowe brzmienie § 25  jak niŜej: ----------------------------------------- 

„§ 25. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy 

po zakończeniu roku obrotowego. --------------------------------------------------- 

2. Rada Nadzorcza moŜe zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli 

Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyŜej. ------------------- 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. --------------------------- 

4. Rada Nadzorcza moŜe zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli 

jego zwołanie uzna za wskazane. ----------------------------------------------------- 

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego 

lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 

zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, 

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o 

których mowa w art. 402¹ -402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących 

ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- 

6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co 

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą Ŝądać zwołania 
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Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad tego zgromadzenia. -------------------------------------------------- 

§ 2. 

UpowaŜnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego 

statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. ------------ 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki 

będzie miała moc obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu jawnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 20/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. 

z dnia  30 czerwca 2010 r. we Wrocławiu 

w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 26 Statutu Spółki w ten 

sposób, Ŝe w miejsce dotychczasowego § 26 w brzmieniu: ------------------------ 

„§ 26. 

1. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach 

objętych porządkiem obrad. ----------------------------------------------------------- 

2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% 

(dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia 

poszczególnych spraw na porządku obrad najbliŜszego Walnego 

Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------- 

3. śądanie, o którym mowa w paragrafie 26 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o 

zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------- 
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4. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę 

obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek 

Handlowych nie stanowi inaczej. ----------------------------------------------------- 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością 

głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile 

niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. --------------- 

6. Uchwała zmieniająca paragraf  20 ustęp 2, która pozbawia uprawnionego 

Akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady 

Nadzorczej, wymaga dla swej waŜności oddania głosu za taką uchwałą przez 

uprawnionego Akcjonariusza. --------------------------------------------------------- 

7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy 

umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia 

uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyraŜonej zgodzie przez 

wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 

75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. ------------- 

8. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowania 

zarządza się  przy wyborach nad wnioskami o odwołanie członków władz lub 

likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak 

równieŜ w sprawach osobowych. ------------------------------------------------------ 

9. Uchwały w sprawie zamiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa 

Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. ----------------------- 

 

Wprowadza nowe brzmienie § 26 jak niŜej: ----------------------------------------- 

„§ 26. 

1. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach 

objętych porządkiem obrad. ----------------------------------------------------------- 

2. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę 

obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek 

Handlowych nie stanowi inaczej. ----------------------------------------------------- 

3. KaŜda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile 

niniejszy Statut nie stanowi inaczej. ------------------------------------------------- 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością 

głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile 

niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. --------------- 

5. Uchwała zmieniająca paragraf  20 ustęp 2, która pozbawia uprawnionego 

Akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członków Rady 
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Nadzorczej, wymaga dla swej waŜności oddania głosu za taką uchwałą przez 

uprawnionego Akcjonariusza. --------------------------------------------------------- 

6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy 

umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia 

uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyraŜonej zgodzie przez 

wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 

75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. ------------- 

7.Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowania 

zarządza się  przy wyborach nad wnioskami o odwołanie członków władz lub 

likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak 

równieŜ w sprawach osobowych. ------------------------------------------------------ 

8. Uchwały w sprawie zamiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa 

Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.” ---------------------- 

 

W głosowaniu jawnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 21/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. 

z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie 

ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej Spółki 

 

a. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 20 ust. 1 

Statutu Spółki ustala, Ŝe Rada Nadzorcza będzie działała w 

pięcioosobowym składzie. ----------------------------------------------------- 

b. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ------------------------------- 

 

W głosowaniu jawnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 
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Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 22/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. 

z dnia 30 czerwca 2010 r. we Wrocławiu w sprawie 

powołania członków Rady Nadzorczej Spółki 

 

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego 

głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Dariusza Ciborskiego. --  

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------- 

 

W głosowaniu tajnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 23/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. 

z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie 

powołania członków Rady Nadzorczej Spółki 

 

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego 

głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Tomasza Kocha. ------- 

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------- 

 

W głosowaniu tajnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 
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Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 24/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. 

z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie 

powołania członków Rady Nadzorczej Spółki 

 

 

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego 

głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Olgę Olkowską. -------- 

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------- 

 

W głosowaniu tajnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  

Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 25/ZWZ/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TelForceOne S.A. 

z dnia 30 czerwca 2010 r. we Wrocławiu 

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki 

 

1. Zwyczajne walne Zgromadzenie, działając na podstawie wyników tajnego 

głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej Włodzimierza Traczyk. 

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ----------------------------------- 

 

W głosowaniu tajnym oddano 3.569.000  głosów (100% głosów obecnych na 

ZWZ, co stanowi 47% głosów w kapitale zakładowym), --------------------------- 

Za przyjęciem uchwały 3.569.000  głosów (100% głosów reprezentowanych),  
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Przeciw    0 głosów, --------------------------------------------- 

Wstrzymało się    0  głosów. -------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, Ŝe  uchwała  

została  podjęta. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


