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Załącznik do raportu bieŜącego Mediatel S.A. nr 7/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do dyspozycji art. 409 §2 kodeksu spółek 

handlowych postanowił za zgodą Zgromadzenia wyraŜoną wszystkimi, to jest 7.277.214 

głosami „za” usunąć z porządku obrad punkt 4 (wybór komisji skrutacyjnej). --------------------  

UCHWAŁA  NR 3 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

MEDIATEL  SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 17 LUTEGO 2011 ROKU 

 w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

§1  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w 

następującym brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------------  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  -----------------------------------------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------------------  

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------  

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki MEDIATEL S.A. ---------  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki. ---------  

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze  emisji 

akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy  prawa 

poboru akcji serii J, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i 

wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę. 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----------------------------------------------------  

8. Wolne wnioski. -----------------------------------------------------------------------------------------  

9. Zamknięcie Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------  

§2  

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

Przewodniczący stwierdził, Ŝe w głosowaniu nad uchwałą, oddano waŜne głosy z 7.277.214 

akcji, stanowiących 80 % kapitału zakładowego, w tym głosów waŜnych oddano 7.277.214, z 

czego 7.277.214 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, 

wobec czego uchwała powyŜsza została powzięta. ----------------------------------------------------  
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UCHWAŁA  NR 4 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

MEDIATEL  SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 17 LUTEGO 2011 ROKU 

 w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 

§1  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. postanawia zatwierdzić kooptację 

Jarosława Michalika do składu Rady Nadzorczej Spółki.  --------------------------------------------  

§2  

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

Przewodniczący stwierdził, Ŝe w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano waŜne głosy z 

7.277.214 akcji, stanowiących 80 % kapitału zakładowego, w tym głosów waŜnych oddano 

7.277.214, z czego 7.277.214 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 

nie oddano, wobec czego uchwała powyŜsza została powzięta.--------------------------------------  

W tym miejscu Karol Kuch pełnomocnik akcjonariusza – NFI Magna Polonia S.A. złoŜył 

wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach. -------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA  NR 5 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

MEDIATEL  SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 17 LUTEGO 2011 ROKU 

 w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§1  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A. postanawia ogłosić przerwę w 

obradach, do dnia 25 lutego 2011 roku do godziny 11.00 w tym samym miejscu. ----------------  

§2  

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

Przewodniczący stwierdził, Ŝe w głosowaniu nad uchwałą, oddano waŜne głosy z 7.277.214 

akcji, stanowiących 80 % kapitału zakładowego, w tym głosów waŜnych oddano 7.277.214, z 

czego 7.277.214 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, 

wobec czego uchwała powyŜsza została powzięta. ----------------------------------------------------  

W związku z powzięciem uchwały numer 5 Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 25 lutego 2011 roku do godziny 11.00. 

Wznowienie obrad odbędzie się w w/w terminie w siedzibie Spółki przy al. Jerozolimskich 

65/79 w Warszawie. 


