
 

Uchwała nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 §1 k.s.h. niniejszym uchwala 

co następuje: 

1. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybrany zostaje Sebastian 

Rudnicki, 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 akcji, wynoszących 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% 

kapitału zakładowego Spółki, 

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

 

Uchwała nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2) Wybór Przewodniczącego. 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4) Przyjęcie porządku obrad. 

5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok obrotowy 2009. 



6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2009. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2009. 

8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez 

nich obowiązków w roku 2009. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej CITY INTERACTIVE S.A. za rok 2009 sporządzonego 

przez jednostkę dominującą. 

10)  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki 

dominującej z działalności Grupy Kapitałowej CITY INTERACTIVE S.A. za rok 2009. -  

11)  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z 

działalności za rok 2009 oraz oceny przez Radę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

CITY INTERACTIVE S.A. i sprawozdania finansowego Spółki CITY INTERACTIVE S.A. za 

rok obrotowy 2009. 

12)  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2009. 

13)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki CITY INTERACTIVE S.A. 

14)  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu po dokonanych zmianach. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

16)  Wolne wnioski. 

17)  Zamknięcie obrad. 

W głosowaniu jawnym: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, 

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

 

Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 



z dnia 16 sierpnia 2010 roku 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 

 z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 
 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) k.s.h., 

niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, 

obejmując okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009r. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, 

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

 

Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 
za rok obrotowy 2009 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) k.s.h., po 

rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, postanawia 

zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujące: ---  

a. Bilans na dzień 31.12.2009r. wraz z danymi porównywalnymi. 

b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. wraz z 

danymi porównywalnymi. 

c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

2009r. 

d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

2009r. wraz z danymi porównywalnymi. 

e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2009r. wraz z danymi porównywalnymi. 



f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W głosowaniu:  

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, -  

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano  8.344.600głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009 

 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) k.s.h., 

niniejszym postanawia iż strata netto w kwocie 12.667.978,11zł (dwanaście milionów 

sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 

jedenaście groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, 

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) k.s.h., 

niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Tymińskiemu, pełniącemu w Spółce 

funkcję Prezes Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 



stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

W głosowaniu : 

 brało udział 1.105.896 głosów, co stanowi  8,74% kapitału zakładowego Spółki, --  

 oddano 1.105.896 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.105.896 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 k.s.h., 

niniejszym udziela absolutorium Panu Arturowi Winiarskiemu, pełniącemu w Spółce 

funkcję Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 

lipca do dnia 31 grudnia 2009 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, -  

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 k.s.h., 

niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Bujakowi pełniącemu w Spółce 



funkcję Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 

stycznia  do dnia 2 marca 2009 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, -  

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 
Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 
„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 16 sierpnia 2010 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 
 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 3 k.s.h., 

niniejszym udziela absolutorium Panu Bartoszowi Duzinkiewiczowi pełniącemu w 

Spółce funkcję Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 

2 marca 2009 roku do dnia 28 lipca 2009 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki,   

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej CITY INTERACTIVE za rok 2009, sporządzonego przez jednostkę 

dominującą 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h., po 



rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej City 

Interactive za rok 2009 sporządzonego przez jednostkę dominującą, postanawia 

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej City Interactive 

za rok 2009, obejmujące: 

a. Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2009r. wraz z danymi porównywalnymi. 

b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

2009 r. wraz z danymi porównywalnymi. 

c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2009 r. 

d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi. 

e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2009 r. wraz z danymi porównywalnymi. 

f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, -  

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

Uchwała nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z 
działalności grupy Kapitałowej City Interactive za rok 2009 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h., po 

rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy 

Kapitałowej City Interactive S.A. za rok 2009, postanawia o jego zatwierdzeniu. ---  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, -  

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

 

Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w 

Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 
rok 2009 oraz sprawozdania z oceny przez Radę sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki City Interactive S.A. i 
sprawozdania finansowego Spółki City Interactive S.A. 

za rok obrotowy 2009. 
 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§5 k.s.h., po 

rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009 oraz 

sprawozdania z oceny przez Radę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki City 

Interactive S.A. i sprawozdania finansowego Spółki City Interactive S.A. za rok obrotowy 

2009, postanawia o ich zatwierdzeniu. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, -  

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

 

Uchwała nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2009 

 



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h., 

niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sroczyńskiemu, pełniącemu funkcję 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej City Interactive S.A., z wykonania przez niego 

obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, 

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

Uchwała nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2009 

 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h., 

niniejszym udziela absolutorium Panu Lechowi Tymińskiemu, pełniącemu funkcję 

Członka Rady Nadzorczej City Interactive S.A., z wykonania przez niego obowiązków za 

okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, -  

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

Uchwała nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2009 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h., 



niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Dworakowi, pełniącemu funkcję Członka 

Rady Nadzorczej City Interactive S.A., z wykonania przez niego obowiązków za okres 

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, -  

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

Uchwała nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2009 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h., 

niniejszym udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Kirstyn, pełniącemu funkcję Członka 

Rady Nadzorczej City Interactive S.A., z wykonania przez niego obowiązków za okres 

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku. 

W głosowaniu : 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, -  

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 
Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 16 sierpnia 2010 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2009 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h., 

niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu, pełniącemu funkcję 

Członka Rady Nadzorczej City Interactive S.A., z wykonania przez niego obowiązków za 



okres od dnia 1 stycznia do dnia 12 sierpnia 2009 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, -  

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

Uchwała nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2009 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395§2 pkt 3 k.s.h., 

niniejszym udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu, pełniącemu 

funkcję Członka Rady Nadzorczej City Interactive S.A., z wykonania przez niego 

obowiązków za okres od dnia 12 sierpnia do dnia 31 grudnia 2009 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu: 

 brało udział 7.935.272 głosów, co stanowi  62,73% kapitału zakładowego Spółki, 

 oddano 7.935.272 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.935.272 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

Uchwała nr 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  

„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 sierpnia 2010 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 
 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h. niniejszym 

dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: 

 



1) § 9 ust 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 9 ust 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Drukowanie gazet (PKD 18.11 .Z), 

2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z), 

3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z), 

4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z ), 

5) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),  

6) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z), 

7) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z), 

8) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z), 

9) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z), 

10) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z), 

11) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z ), 

12) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 

13) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z), 

14) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 

47.41.Z), 

15) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z), 

16) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.19.Z), 

17) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.62.Z), 

18) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.78.Z), 

19) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami (PKD 47.99.Z), 

20) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 

47.91.Z), 

21) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), 

22) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 



23) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 

24) Wydawanie książek (PKD 58.11 .Z), 

25) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), 

26) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), 

27) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), 

28) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z ), 

29) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z), 

30) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z ),- 

31) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 

59.11.Z), 

32) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi (PKD 59.12.Z), 

33)  Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 

59.13.Z), 

34) Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z), 

35) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), 

36) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z ), 

37) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ( PKD 62.02.Z), 

38) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), 

39) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 

(PKD 62.09.Z), 

40) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna     

działalność (PKD 63.11.Z), 

41) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), 

42) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

63.99.Z), 

43) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (PKD 72.19.Z), 

44) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 

45) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 74.90.Z), 



46) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim (PKD 77.40.Z ), 

47) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 

78.10.Z), 

48) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),  

49) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),  

50) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z), 

51) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z ), 

52) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B ),  

53) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z). 

2) § 11 ust 8 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 

„§11 ust.8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. W okresie gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie są 

zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony 

zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji 

przysługuje akcjonariuszowi". 

 

3) W § 29 Statutu dodaje się ust.3 w następującym brzmieniu : 

 

„§29. ust.3.Walne Zgromadzenie spółki zwołuje się przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie 

internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 

przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych". 

 

4) § 30 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„§ 30 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać 



zwołane przez Radę Nadzorczą. 

2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to 

za stosowne. 

3. 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. 

4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 

5. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część 

kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub 

w postaci elektronicznej. 

6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch 

tygodni od dnia przedstawienia żądania, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariuszy występujących z tym 

żądaniem. 

7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone 

sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie 

art.400 ksh wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. 

8. Zdjęcie porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w 

porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego 

Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych 

akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) 

głosów Walnego Zgromadzenia”. 

 

5) § 31 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„ § 31 

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami 

Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez 



pełnomocników. 

3. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej posiadanej 

akcji. 

4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały 

kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do 

odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w 

porządku obrad. 

 

6) Skreśla się w całości treść § 40 Statutu w brzmieniu: „ Ogłoszenia Spółki będą 

zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym". 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, -  

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

 
Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 16 sierpnia 2010 roku 
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki 
 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do 

ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki City Interactive S.A., po dokonanych zmianach. ---  

    2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, -  

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 



 
Uchwała nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
„CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 16 sierpnia 2010 roku 
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia  

 

1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 21 ust. 2 Regulaminu Walnego 

Zgromadzenia Spółki niniejszym dokonuje następujących zmian w Regulaminie Walnego 

Zgromadzenia: 

1) Dotychczasowy §2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące 

nowe brzmienie: §2. 

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w terminie określonym w ogłoszeniu 

dokonanym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania 

informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać 

zwołane przez Radę Nadzorczą. 

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za 

stosowne. 

4. 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. 

5. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 

6. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część 

kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie 

lub w postaci elektronicznej. 



7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w 

porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. 

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne 

istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i 

opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym 

zapoznanie się z nimi i dokonanie oceny. 

8. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej powinno 

się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka 

na istotne przeszkody bądź jego dochowanie nie jest możliwe w świetle przepisów 

regulujących zasady zwołania Walnego Zgromadzenia - w najbliższym terminie, 

umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego 

obrady. 

9. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch 

tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym 

żądaniem. 

10. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone 

sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie 

art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. 

11. Zdjęcie porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w 

porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego 

Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych 

akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) 

głosów Walnego Zgromadzenia. 

12. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia 

Zarząd Spółki.  

 2) Dotychczasowy § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje 

następujące nowe brzmienie: 

§3 



1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami 

Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 

2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, 

którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

Spółki jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu. 

3.  Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed 

zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na 

dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub 

oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz uprawniony ze 

zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien złożyć, nie wcześniej niż po 

ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 

powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiotowi 

prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

5. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Spółka ustala na podstawie akcji na okaziciela mających postać dokumentu złożonych w 

Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów 

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 

6.  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana 

przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce 

zamieszkania albo siedzibę, liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, 

jest wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie poprzedzające odbycie 

Walnego Zgromadzenia. 

7. Przez 3 dni powszednie poprzedzające odbycie Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz 

może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając 

adres, na który lista powinna zostać wysłana. 



3) Dotychczasowy §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące 

nowe brzmienie: 

 §5 

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na 

salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym 

podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej 

przy wejściu do Sali obrad, oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez 

Zarząd. 

2. Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału 

w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności 

należy: 

a. ustalić, czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 

b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu 

osobistego lub innego dokumentu, 

c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do 

księgi protokołów Walnego Zgromadzenia prowadzonej przez Zarząd Spółki, 

d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności. 

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 

głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo 

udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O 

udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki: ir@city-interactive.com z adresu 

umożliwiającego weryfikację nadawcy. Pełnomocnictwo udzielone w formie 

elektronicznej powinno być przesłane na adres Spółki w języku polskim lub angielskim, 

w czasie umożliwiającym weryfikację pełnomocnictwa. Akcjonariusz informuje Spółkę o 

udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej w sposób określony w ogłoszeniu o 

Walnym Zgromadzeniu. 

4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości 

skorzystania przez akcjonariusza ze środków elektronicznego porozumiewania się ze 
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Spółką lub za nie dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez akcjonariusza w 

formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki. 

5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować 

odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na 

więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych 

pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 

6. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego 

pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. 

7. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym 

Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek zarządu, 

członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub 

pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może 

upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma 

obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź 

możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest 

wyłączone. 

8. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez 

organ zwołujący Walne Zgromadzenie. 

4) Dotychczasowy § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje 

następujące nowe brzmienie: 

§7.1. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego 

Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z art. 4021 kodeksu spółek 

handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad 

Walnego Zgromadzenia. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu dokonanych uchwałą nr 19 

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 sierpnia 2010r.” 

 

W głosowaniu: 

 brało udział 8.344.600 głosów, co stanowi  65,96% kapitału zakładowego Spółki, -  

 oddano 8.344.600 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 8.344.600 głosów, 



głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 


