
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INBOOK S.A. 

Zarząd Spółki InBook S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, os. Robotnicze 6, wpisanej do 
Rejestru  Przedsiębiorców,  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Katowice  –  Wschód  w 
Katowicach  Wydział  VIII  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS 
0000310188 (zwaną dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art.4022 
KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 maja 2011 roku na godz. 13:00. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie InBook  S.A. (dalej „Zgromadzenie”) odbędzie się o godz. 
13:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Witolda Krawczyka przy ulicy Sienkiewicza 25/2 
w Dąbrowie Górniczej z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie  prawidłowości  zwołania  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  i  jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie  sprawozdania  Zarządu  z  działalności  Spółki  za  rok  2010,  sprawozdania 

finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2010 r. 
7. Rozpatrzenie  sprawozdania  Rady  Nadzorczej,  z  badania  sprawozdania  finansowego,  z 

badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2010 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

2010 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 

w 2010 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2010 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za  lata ubiegłe. 
13. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Członkom  Zarządu  Spółki  absolutorium  z 

wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium 

z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D i E 

przy  jednoczesnym  proporcjonalnym  zmniejszeniu  ich  ilości  bez  zmiany  wysokości 
kapitału zakładowego Spółki. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki. 
18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dematerializację  akcji  zwykłych  na 

okaziciela  serii  A  i  wprowadzenie  do  obrotu  zorganizowanego  w  Alternatywnym 
Systemie  Obrotu  „NewConnect”  oraz  upoważnienia  Zarządu  Spółki  do  zawarcia  z 
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację 
akcji serii A w depozycie.

19. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dematerializację  akcji  zwykłych  na 
okaziciela  serii  E  i  wprowadzenie  do  obrotu  zorganizowanego  w  Alternatywnym 
Systemie  Obrotu  „NewConnect”  oraz  upoważnienia  Zarządu  Spółki  do  zawarcia  z 
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację 
akcji serii E w depozycie.



20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego. 
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

W  Zgromadzeniu  mają  prawo  uczestniczyć  tylko  osoby,  będące  akcjonariuszami  Spółki 
w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia. 
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, 
tj. w dniu 25 kwietnia 2011 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i 
akcji imiennych. Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na 
okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w 
Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. 
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. 
W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji 
nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. 

Uprawnieni  ze  zdematerializowanych  akcji  na  okaziciela  Spółki  nie  wcześniej  niż  po 
ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 14 kwietnia 2011 r. i nie później niż w pierwszym 
dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj.  26 kwietnia 2011 roku 
zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia 
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.  W treści zaświadczenia 
zgodnie  z  wolą  akcjonariusza  powinna  zostać  wskazana  część  lub  wszystkie  akcje 
zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. 

Uprawnieni  z  akcji  imiennych  oraz  zastawnicy  i  użytkownicy,  którym przysługuje  prawo 
głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w 
dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. 
Akcjonariusz  lub  akcjonariusze  reprezentujący,  co  najmniej  jedną  dwudziestą  kapitału 
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. 
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni 
przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia  tj.  do dnia 20 kwietnia  2011 roku. Żądanie 
powinno  zawierać  uzasadnienie  lub  projekt  uchwały  dotyczącej  proponowanego  punktu 
porządku obrad. 

Zarząd  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na  osiemnaście  dni  przed  wyznaczonym 
terminem Zgromadzenia  tj.  do 23 kwietnia  2011 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, 
wprowadzone  na  żądanie  akcjonariuszy.  Ogłoszenie  następuje  w  sposób  właściwy  dla 
zwołania  Zgromadzenia.  Żądania  należy  przesyłać  na  adres  korespondencyjny  Spółki  tj.  
ul. Osiedle Robotnicze 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza, tel/fax 032 268 64 05 lub w postaci 
elektronicznej na adres: inbook@inbook.pl

Akcjonariusz  lub  akcjonariusze  powinni  udokumentować  swoje  uprawnienie  do 
wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego  mogą  przed  terminem  Zgromadzenia  zgłaszać  Spółce  na  piśmie  lub  przy 
wykorzystaniu  środków  komunikacji  elektronicznej  projekty  uchwał  dotyczące  spraw 
wprowadzonych  do  porządku  obrad  Zgromadzenia  lub  spraw,  które  mają  zostać 
wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie 
internetowej  Spółki.  Projekty  uchwał  wraz  z  uzasadnieniem  należy  przesyłać  na  adres 
siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: inbook@inbook.pl  
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Każdy  z  akcjonariuszy  może  podczas  Zgromadzenia  zgłaszać  projekty  uchwał  dotyczące 
spraw  wprowadzonych  do  porządku  obrad.  Ponadto  akcjonariusz  ma  prawo  wnoszenia 
propozycji  zmian  do  projektów  uchwał,  objętych  porządkiem  Zgromadzenia  –  do  czasu 
zamknięcia  dyskusji  nad  punktem  porządku  obrad  obejmującym  projekt  uchwały,  której 
propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – 
osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) 
akcjonariusza,  na  ręce  Przewodniczącego  Walnego  Zgromadzenia.  Akcjonariusz  będący 
osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście 
lub  przez  pełnomocnika.  Akcjonariusz  niebędący  osobą  fizyczną  może  uczestniczyć  w 
Zgromadzeniu  oraz  wykonywać  prawo  głosu  przez  osobę  uprawnioną  do  składania 
oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo  powinno  być  sporządzone  w  formie  pisemnej  i  dołączone  do  protokołu 
Zgromadzenia  lub  udzielone  w  postaci  elektronicznej.  Prawo  do  udzielenia  dalszego 
pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. 
Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółki: 
w  ww.inbook.com.pl  
O  udzieleniu  pełnomocnictwa  w  postaci  elektronicznej  należy  zawiadomić  Spółkę  przy 
wykorzystaniu środków komunikacji  elektronicznej  w postaci  informacji  przesłanej  pocztą 
elektroniczną na adres e-mail:  inbook@inbook.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa 
była  skuteczna  weryfikacja  ważności  pełnomocnictwa.  Informacja  o  udzieleniu 
pełnomocnictwa  powinna  zawierać  dokładne  oznaczenie  pełnomocnika  i  mocodawcy  (ze 
wskazaniem  imienia,  nazwiska,  numeru  PESEL,  adresu,  telefonu  i  adresu  poczty 
elektronicznej  obu tych  osób).  Informacja  o udzieleniu  pełnomocnictwa powinna również 
zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu 
oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. 
Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. 
W wypadku  udzielania  pełnomocnictwa  przez  akcjonariusza  niebędącego  osobą  fizyczną, 
konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. 
Osoba/osoby  udzielające  pełnomocnictwa  w  imieniu  akcjonariusza  niebędącego  osobą 
fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza 
rejestru. 

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w 
celu  weryfikacji  ważności  pełnomocnictwa  udzielonego  w  postaci  elektronicznej. 
Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej 
lub telefonicznej  skierowanym do akcjonariusza  i/lub pełnomocnika  w celu potwierdzenia 
faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak 
udzielenia  odpowiedzi  na pytania  zadawane w trakcie  weryfikacji  traktowany będzie jako 
brak  możliwości  weryfikacji  udzielenia  pełnomocnictwa  i  stanowił  będzie  podstawę  dla 
odmowy  dopuszczenia  pełnomocnika  do  udziału  w  Zgromadzeniu.  Po  przybyciu  na 
Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał 
dokumentu tożsamości  wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia 
tożsamości pełnomocnika. 

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. 
Członek Zarządu Spółki  i  pracownik  Spółki  mogą być  pełnomocnikami  akcjonariuszy  na 
Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 
Spółka  nie  przewiduje  możliwości  uczestniczenia  w  Zgromadzeniu  przy  wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej. 
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Spółka  nie  przewiduje  możliwości  wypowiadania  się  w  trakcie  Zgromadzenia  przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista akcjonariuszy uprawnionych 
do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie 
przed dniem odbycia Zgromadzenia. 
Akcjonariusz  Spółki  może  żądać  przesłania  jemu  listy  akcjonariuszy  uprawnionych  do 
udziału  w  Zgromadzeniu  nieodpłatnie  pocztą  elektroniczną,  podając  własny  adres  poczty 
elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. 
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie 
zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia. 
Wszelkie  informacje  dotyczące  Zgromadzenia  dostępne  są  na  stronie  Spółki: 
w  ww.inbook.com.pl  
W  sprawach  nieobjętych  niniejszym  ogłoszeniem  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  spółek 
handlowych i Statutu Spółki. 
 
Osoby reprezentujące spółkę:

Mariusz Dąbrowski 

Jakub Dębski 
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PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE INBOOK S.A., 
planowanego na dzień 11 maja 2011 r. o godz. 13:00.   

  UCHWAŁA NR 1/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

§1
Działając  na  podstawie  art.  409  §  1  Kodeksu  spółek  handlowych,  
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK  S.A.  z  
siedzibą  w  Dąbrowie  Górniczej  niniejszym  wybiera  Pana/Panią  
……………………..na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁA NR 2/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji 

Skrutacyjnej

§1
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla się  
tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁA NR 3/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INBOOK S.A. wybiera Komisję  
Skrutacyjną w składzie:
1. ……………………
2. ……………………
3. …………………..

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



  UCHWAŁA NR 4/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  INBOOK  S.A.  przyjmuje  
zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 
23. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
24. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
25. Stwierdzenie  prawidłowości  zwołania  Zwyczajnego  Walnego 

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
26. Przyjęcie porządku obrad. 
27. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
28. Rozpatrzenie  sprawozdania  Zarządu  z  działalności  Spółki  za  rok  

2010,  sprawozdania  finansowego  Spółki  za  2010  r.  oraz  wniosku 
Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2010 r.   

29. Rozpatrzenie  sprawozdania  Rady  Nadzorczej,  z  badania  
sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku  
Zarządu co do pokrycia straty za 2010 r.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki za 2010 r.

31. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  Rady 
Nadzorczej z działalności w 2010 r. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Spółki za 2010 r.

33. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2010 r.
34. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za  lata ubiegłe. 
35. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Członkom  Zarządu  Spółki  

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.
36. Podjęcie  uchwały  w  sprawie udzielenia  Członkom  Rady  Nadzorczej  

Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.
37. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej  

kadencji
38. Podjęcie  uchwały  w sprawie podwyższenia  wartości  nominalnej  akcji  

serii A, B, C, D i E przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich  
ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. 

39. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.  
40. Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  dematerializację  

akcji  zwykłych  na  okaziciela  serii  A  i  wprowadzenie  do  obrotu  
zorganizowanego  w  Alternatywnym  Systemie  Obrotu  „NewConnect”  
oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji  
serii A w depozycie.

41. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji  
zwykłych  na  okaziciela  serii  E  i  wprowadzenie  do  obrotu  



zorganizowanego  w  Alternatywnym  Systemie  Obrotu  „NewConnect”  
oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji  
serii E w depozycie.

42. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  w  Spółce  Programu 
Motywacyjnego. 

43. Wolne wnioski.
44. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.” 

UCHWAŁA NR 5/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki za rok 2010

§ 1
Działając na podstawie art.  393 pkt 1 k.s.h. i  art.  395 § 2 pkt 1 k.s.h.  
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK  S.A.  po  
uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz  
zapoznaniu  się  ze  sprawozdaniem  Rady  Nadzorczej  z  badania  
sprawozdania  Zarządu,  niniejszym  zatwierdza  sprawozdanie  Zarządu  z  
działalności Spółki za rok obrotowy 2010. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR 6/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady 

Nadzorczej za rok 2010

§ 1
Działając na podstawie art.  393 pkt 1 k.s.h. i  art.  395 § 2 pkt 1 k.s.h.  
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK  S.A.  po  
uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej niniejszym 
zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy  
2010.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”



UCHWAŁA NR 7/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 

za rok 2010

§ 1
Działając na podstawie art.  393 pkt 1 k.s.h. i  art.  395 § 2 pkt 1 k.s.h.  
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK  S.A.  
niniejszym  zatwierdza  sprawozdanie  finansowe  Spółki  sporządzone  na  
dzień 31.12.2010 r., w tym: 
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który zamyka się po  

stronie  aktywów  i  pasywów  sumą  2.171.570,47  zł  (słownie:  dwa  
miliony sto siedemdziesiąt jeden  tysięcy pięćset siedemdziesiąt zł  
47/100) złotych, 

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31  
grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w wysokości 253.524,02  
zł (słownie:  dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia  
cztery 02 /100) złotych,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1  
stycznia  2010  roku  do  31  grudnia  2010  roku,  wykazujący  wzrost  
stanu  środków  pieniężnych  o  kwotę  65.126,98  zł  (słownie:  
sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć zł 98/100),  

- zestawienie zmian w kapitale własny za rok obrotowy od 01.01.2010 
r. do 31.12.2010 r., wykazujące  wzrost kapitału własnego o kwotę  
402.475,08  zł  (słownie:  czterysta  dwa  tysiące  czterysta  
siedemdziesiąt pięć zł 08/100),  

- informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania  
finansowego  oraz  dodatkowe  informacje  i  
objaśnienia.------------------------ ----------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR 8/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2010

§ 1
Na podstawie art.  395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK  S.A.  z  siedzibą  w  Dąbrowie  Górniczej  
uchwala, iż strata netto Spółki osiągnięta w okresie od 01.01.2010  r. do  
31.12.2010  r.  w wysokości 253.524,02 zł (słownie:  dwieście pięćdziesiąt  



trzy tysiące pięćset dwadzieścia cztery 02 /100) złotych, zostanie pokryta  
w całości z kapitału zapasowego Spółki.  

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR 9/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych   

§ 1
Na podstawie art.  395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK  S.A.  z  siedzibą  w  Dąbrowie  Górniczej  
uchwala, iż strata netto Spółki osiągnięta w latach ubiegłych w wysokości  
75.678,47 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt  
osiem 47/100) złotych, zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego  
Spółki.  

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR 10/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

Mariuszowi Dąbrowskiemu 
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1
Działając na podstawie art.  393 pkt 1 k.s.h. i  art.  395 § 2 pkt 3 k.s.h.  
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK  SA,  
niniejszym  udziela  Panu  Mariuszowi  Dąbrowskiemu,  absolutorium  z  
wykonywania  przez  niego  obowiązków  Prezesa  Zarządu  Spółki  w  roku  
obrotowym 2010.-----------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”



UCHWAŁA NR 11/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

Jakubowi Dębskiemu 
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art.  393 pkt 1 k.s.h. i  art.  395 § 2 pkt 3 k.s.h.  
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK  S.A.  
niniejszym  udziela  Panu  Jakubowi  Dębskiemu,  absolutorium  z  
wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku  
obrotowym 2010--------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR 12/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Iwonie Chometa z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 
2010

§ 1
Działając na podstawie art.  393 pkt 1 k.s.h. i  art.  395 § 2 pkt 3 k.s.h.  
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK  S.A.,  
niniejszym  udziela  Pani  Iwonie  Chometa  absolutorium  z  wykonywania  
przez  niego  obowiązków  Członka  Rady  Nadzorczej  w  roku  obrotowym 
2010.----------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”



UCHWAŁA NR 13/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Albinowi Wabiszczewiczowi z wykonywania obowiązków 
w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art.  393 pkt 1 k.s.h. i  art.  395 § 2 pkt 3 k.s.h.  
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK  S.A.,  
niniejszym  udziela  Panu  Albinowi  Wabiszczewiczowi,  absolutorium  z  
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  w roku  
obrotowym 2010.---------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR 14/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 Katarzynie Pachulskiej z wykonywania obowiązków w roku 
obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art.  393 pkt 1 k.s.h. i  art.  395 § 2 pkt 3 k.s.h.  
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK  S.A.,  
niniejszym  udziela  Pani  Katarzynie  Pachulskiej,  absolutorium  z  
wykonywania  przez  nią  obowiązków  Członka  Rady  Nadzorczej  w  roku  
obrotowym 2010 r. --------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR 15/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Maciejowi Dębskiemu z wykonywania obowiązków w roku 
obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art.  393 pkt 1 k.s.h. i  art.  395 § 2 pkt 3 k.s.h.  
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK  S.A.,  



niniejszym  udziela  Panu  Maciejowi  Dębskiemu   absolutorium  z  
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  w roku  
obrotowym 2010.------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR 16/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Adamowi Raciborskiemu z wykonywania obowiązków 
w roku obrotowym 2010

§ 1
Działając na podstawie art.  393 pkt 1 k.s.h. i  art.  395 § 2 pkt 3 k.s.h.  
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK  S.A.,  
niniejszym  udziela  Panu  Adamowi  Raciborskiemu,  absolutorium  z  
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  w roku  
obrotowym 2010.--------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR 17/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie wyboru  ……… na członka Rady Nadzorczej 

§ 1  
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy  Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady 
Nadzorczej  ………….  na  okres  trzech  lat.  
----------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR 18/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie wyboru  ……… na członka Rady Nadzorczej 

§ 1  
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy  Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady 



Nadzorczej  ………….  na  okres  trzech  lat.  
----------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR 19/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie wyboru  ……… na członka Rady Nadzorczej 

§ 1  
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy  Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady 
Nadzorczej  ………….  na  okres  trzech  lat.  
----------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR 20/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie wyboru  ……… na członka Rady Nadzorczej 

§ 1  
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK S.A.  niniejszym powołuje na Członka Rady 
Nadzorczej  ………….  na  okres  trzech  lat.  
----------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR 21/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie wyboru  ……… na członka Rady Nadzorczej 

§ 1  
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy  Spółki INBOOK S.A., niniejszym powołuje na Członka Rady 
Nadzorczej …………. na okres trzech lat. ---------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR 22/2011



ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
INBOOK Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 11 maja 2011 roku

w sprawie podwyższenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C, D i 
E przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości bez 

zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

Działając  na  podstawie  art.  430  k.s.h.  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  
Akcjonariuszy Spółki INBOOK S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1
Celem scalenia  akcji  Spółki  jest  upłynnienie  obrotów na  akcjach Spółki  
poprzez zmniejszenie minimalnej  możliwej  zmiany procentowej notowań  
akcji Spółki oraz dostosowanie się do oczekiwań Zarządu Giełdy Papierów  
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, które  
negatywnie oceniły funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych”. W związku  
z powyższym, dokonuje się podwyższenia wartości nominalnej wszystkich  
istniejących akcji serii A,B,C,D,E z kwoty 0,01 zł (słownie: jeden groszy) do  
kwoty  0,10  zł  (słownie:  dziesięć  groszy)  każda,  przy  jednoczesnym 
proporcjonalnym  zmniejszeniu  ich  ilości,  to  jest  z  liczby  60.978.300  
(słownie: sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy  
trzysta)  akcji  do  liczby  6.097.830  (słownie:  sześć  milionów  
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji.

§ 2

W rezultacie scalenia:
a) każdych 10 akcji serii A powstanie 1 akcja serii A zwykła na okaziciela o  
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b) każdych 10 akcji serii B powstanie 1 akcja serii B zwykła na okaziciela o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
c) każdych 10 akcji serii C powstanie 1 akcja serii C zwykła na okaziciela o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d) każdych 10 akcji serii D powstanie 1 akcja serii D zwykła na okaziciela o  
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
e) każdych 10 akcji serii E powstanie 1 akcja serii E zwykła na okaziciela o  
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

§ 3
Dokonuje  się  wymiany  wszystkich  istniejących  akcji  serii  A,B,C,D,E  w  
stosunku  jeden  do  10  (słownie:  jeden  do  dziesięciu).  W  związku  z  
powyższym, dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii A,B,C,D,E  
za  każde  10  (słownie:  dziesięć)  dotychczasowych  akcji  o  wartości  
nominalnej  0,01  zł  (słownie:  jeden  grosz)  otrzymują  1  (słownie:  jedną)  
akcję odpowiednio serii A,B,C,D,E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:  
dziesięć groszy) każda.  

§ 4
Podwyższenie  wartości  nominalnej  akcji  serii  A,B,C,D,E  następuje  bez  
zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.



§ 5
Akcje serii A otrzymują numerację od A 0.000.001 do A 3.000.000, akcje  
serii D otrzymują numerację od D 000.001 do D 160.000. Akcje serii  B, C  
i E są zdematerializowane, a zatem Spółka nie ma potrzeby określać nowej  
numeracji akcji serii B, C i E. 

§ 6
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd  
do  dokonania  wszelkich  możliwych  czynności  faktycznych  i  prawnych,  
zgodnych  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  zmierzających  
bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że:
- każde 10 akcji serii A zostanie wymienionych na 1 akcję serii A zwykłych 
na  okaziciela  
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- każde 10 akcji serii D zostanie wymienionych na 1 akcję serii D zwykłych 
na  okaziciela  
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,,
-  każde  10  zdematerializowanych   akcji  serii  B,  C   i  E  zostanie  
wymienionych na 1 akcję  serii B, C i E zwykłych na okaziciela o wartości  
nominalnej  0,10  zł  (dziesięć  groszy)  każda,  zgodnie  z  zasadami  
publicznego obrotu zdematerializowanymi papierami wartościowymi. 
2.  W  szczególności  Walne  Zgromadzenie  upoważnia  Zarząd  Spółki  do  
wyznaczenia  dnia  (dzień referencyjny)  według stanu,  na  który  zostanie  
ustalona  liczba  akcji  Spółki  o  wartości  0,01  zł  (słownie:  dziesięć  grosz)  
każda,  zapisanych  na  poszczególnych  rachunkach  papierów 
wartościowych, w celu wyliczania liczby akcji Spółki o wartości nominalnej  
0,10 zł  (słownie:  dziesięć groszy) każda, które w związku ze scaleniem  
akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, powinny  
zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków 
papierów wartościowych. 
3.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki  postanawia,  że 
ewentualne  niedobory  scaleniowe  zostaną  uzupełnione  kosztem  praw 
akcyjnych  posiadanych  przez  Panów  Jakuba  Dębskiego  oraz  Mariusza  
Dąbrowskiego, którzy to akcjonariusze na podstawie umowy z INBOOK S.A.  
zawartej w dniu 15 kwietnia 2011 roku zrzekli się swoich praw akcyjnych w 
INBOOK S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory  
scaleniowe,  w  zakresie  niezbędnym  do  likwidacji  tych  niedoborów  i  
umożliwienia  posiadaczom  tych  niedoborów  scaleniowych  otrzymania  
jednej nowej akcji INBOOK  S.A. o nowej wartości nominalnej 0,10 złotych  
(dziesięć  groszy)  ,  pod warunkiem podjęcia  przez  Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy  Spółki  uchwały  w sprawie scalenia  akcji  w tym stosunku  
oraz stosownej zmiany Statutu Spółki,  zarejestrowania tej zmiany przez  
sąd  rejestrowy  i  wyznaczenia  przez  Zarząd  INBOOK  S.A.  dnia  
referencyjnego  w  jej  wykonaniu,  oraz  ze  skutkiem  na  dzień  
przeprowadzenia  operacji  scalenia  akcji  Spółki  w  depozycie  papierów 
wartościowych  prowadzonym  przez  Krajowy  Depozyt  Papierów 
Wartościowych  S.A.  W  związku  z  powyższym,  w  wyniku  scalenia  akcji  
każdy  z  akcjonariuszy  INBOOK  S.A.  posiadający  w  dniu  referencyjnym 
niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden  
grosz) każda w liczbie od jednej do dziewięciu, stanie się uprawniony do  



otrzymania  w zamian za  akcje  stanowiące te  niedobory,  jednej  akcji  o  
wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), zaś uprawnienia Panów  
Jakuba Dębskiego oraz Mariusza Dąbrowskiego  do otrzymania  w zamian  
za posiadanie przez nich w dniu referencyjnym akcji o wartości nominalnej  
0,01 złotych (jeden grosz) każda, akcji wartości nominalnej 0,10 złotych  
(dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która  
będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po  
stronie akcjonariuszy posiadających resztówki scaleniowe, zgodnie z art.  
63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na  
niską   wysokość  podstawy  opodatkowania.  Jeżeli  okazałoby  się,  że  
likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób  
nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji INBOOK S.A. może nie  
dojść do skutku.
4.  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  rekomenduje  
akcjonariuszom Spółki,  aby dokonali  sprawdzenia stanu posiadania akcji  
Spółki,  w  tym  przypadku  akcji  notowanych  na  rynku  papierów  
wartościowych,  czyli  akcji  serii  B,  C  i  E  na  posiadanych  rachunkach  
wartościowych – na rynku papierów wartościowych celem dostosowania  
struktury  akcji  wszystkich  serii  do  dnia  referencyjnego  wyznaczonego  
przez Zarząd Spółki 
w  formie  raportu  bieżącego  w  taki  sposób,  aby  posiadana  liczba  akcji  
Spółki, w tym dniu stanowiła jedno – lub wielokrotność liczby 0,10. Jeżeli  
Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, iż dostosowanie  
struktury akcji na rachunku papierów wartościowych powinno nastąpić do  
dnia  15  czerwca  2011  r.  Zabieg  ten  minimalizuje  ryzyko  niedojścia  
scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji  
niniejszej uchwały. 
5.  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  potwierdza  
niniejszym  zawarcie  z  Panami  Jakubem  Dębskim  oraz  Mariuszem 
Dąbrowskim  umowy  z  dnia  15  kwietnia  2011  roku,  co  skutkuje  
ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających oraz  
dziękuje  tym  samym  Panom  Jakubowi  Dębskiemu  oraz  Mariuszowi  
Dąbrowskiemu  za  działania  podjęte  w  celu  zapewnienia  możności  
faktycznego  przeprowadzenia  scalenia  akcji  INBOOK  S.A.  Wynikające  z  
powołanej umowy z dnia 15 kwietnia 2011 roku czynności rozporządzające  
Panów  Jakuba  Dębskiego  i  Mariusza  Dąbrowskiego  są  integralnym 
elementem procesu scalenia akcji INBOOK S.A. 
6.  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  upoważnia  i  
zobowiązuje  Zarząd  INBOOK  S.A.  do  dokonania  wszelkich  niezbędnych  
czynności  faktycznych  i  prawnych  związanych  z  rejestracją  zmienionej  
wartości nominalnej akcji INBOOK S.A. i ich liczby w Krajowym Depozycie  
Papierów  Wartościowych  S.A.,  które  to  zmiany  zostaną 
zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych  
rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy INBOOK S.A.  
Nastąpi  to  za  pośrednictwem  systemu  prowadzonego  przez  Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A
7.  Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  upoważnia  i  
zobowiązuje Zarząd INBOOK S.A. do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy  
Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  S.A.  o  zawieszenie  notowań 
giełdowych  w celu  przeprowadzenia  scalenia  (połączenia)  akcji  INBOOK  



S.A.  Okres  zawieszenia  notowań  powinien  być  uprzednio  uzgodniony  z  
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
8.  W  związku  ze  scaleniem  (połączeniem)  akcji,  o  którym  mowa  w  
niniejszej  uchwale,  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  
Spółki,  działając  na  podstawie  art.  430  Kodeksu  spółek  handlowych  
postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 pkt. 1 Statutu Spółki  
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„1. Kapitał  zakładowy Spółki  wynosi  609.783 złotych (sześćset dziewięć  
tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości  
nominalnej 0,10 zł  (dziesięć groszy) każda,
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości  
nominalnej 0,10 zł   (dziesięć groszy) każda,
c) 277.830 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści)  
akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć  
groszy) każda,
d) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o  
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
e)  660.000  (sześćset  sześćdziesiąt  tysięcy)  akcji  serii  E  zwykłych  na  
okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.        
9. Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w ust. 8  
wchodzi  w  życie  
z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie  
z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki 

Działając  w  oparciu  o  art.  430  k.s.h.  Zwyczajne Walne  Zgromadzenie 
Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK   Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Dąbrowie  
Górniczej  niniejszym  uchwala  zmiany  Statutu  Spółki  w  następujący  
sposób:

§ 1
Zmiany statutu Spółki 

I. § 3 wykreśla się ust. 2 w całości. 
II. W § 3 wykreśla się ust. 3 w całości. 
III. W § 3 zmienia się numerację ust. 4 na ust. 2 oraz ust. 5 na ust. 3.
IV. Wykreśla się § 3a w całości. 
V. Zmienia się dotychczasowy § 3a`, który otrzymuje numerację §  

3a oraz następujące brzmienie:
„1. W terminie do dnia 11.05.2014 r. Zarząd upoważniony jest do  
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  o  kwotę nie wyższą  
niż  457.337  zł  (czterysta  pięćdziesiąt  siedem  tysięcy  trzysta  



trzydzieści  siedem  złotych)  w  ramach  kapitału  docelowego  
zgodnie z art. 444 i n. kodeksu spółek handlowych.
2. W granicach kapitału zakładowego Zarząd upoważniony jest w 
ramach  kapitału  docelowego  do  dokonania  jednego  lub  kilku 
podwyższeń  kapitału  zakładowego  Spółki  w  drodze  kolejnych  
emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych. 
3. Zarząd może wydać akcje za wkłady pieniężne i niepieniężne.
4.  Zarząd  jest  upoważniony  do  wyłączenia  prawa  poboru  
akcjonariuszy,  do  ustalenia  ceny  emisyjnej  nowych  akcji,  do  
określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do  
objęcia  nowych  akcji,  przy  czym  wszystkie  uchwały  Zarządu 
podjęte wskazanych w niniejszym ustępie wymagają uprzedniej  
zgody Rady Nadzorczej.”   

VI. Zmienia się § 21 Statutu Spółki w ten sposób, iż dodaje się do §  
21 Statutu Spółki in fine następujący zapis:
„- na kapitał zapasowy”.  

§ 2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki”. 

§ 3
Uchwała w części dotyczącej zmiany statutu wchodzi w życie z dniem jej  
podjęcia z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy    

UCHWAŁA NR 24/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w 
Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. akcji serii A oraz dematerializację akcji serii A

§ 1 
Zgoda Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

            
Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o  
ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych  
do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184  
poz. 1539 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INBOOK  
S.A. wyraża zgodę na:--------------------------------------------------------------------------
          1.  Ubieganie  się  o  dopuszczenie  i  wprowadzenie  akcji  serii  A  do  
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym w 
oparciu  o  przepisy  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  roku  o  obrocie  
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz.1538 ze zm.) przez spółkę  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----------------------------------
          2.  Złożenie  akcji  Spółki  serii  A  do  depozytu  prowadzonego  przez  
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie (KDPW) lub  
firmę inwestycyjną.------------------------------------------------------------------------------



          3.  Dokonanie  dematerializacji  akcji  Spółki  serii  A  w  rozumieniu  
przepisów  Ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  roku  o  obrocie  instrumentami  
finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz.1538 ze zm.).-----------------------------------------

§ 2.
Upoważnienia dla Zarządu

          Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:----------
          1. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą  
zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii A do obrotu w  
Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o  
przepisy  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  roku  o  obrocie  instrumentami  
finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz.1538 ze zmianami), przez Spółkę Giełda  
Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.--------------------------------------------
          2.  Złożenia  akcji  Spółki  serii  A  do  depozytu  prowadzonego przez  
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW).--------
          3. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających  
na  celu  dokonanie  dematerializacji  akcji  Spółki  serii  A,  w  tym  w  
szczególności  do  zawarcia  z  Krajowym  Depozytem  Papierów 
Wartościowych  S.A.  w  Warszawie  umów  dotyczących  rejestracji  w 
depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A.---------------------------------

§3.
Wejście w życie

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 25/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w 
Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. akcji serii E oraz dematerializację akcji serii E

§ 1 
Zgoda Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

            Działając na podstawie art.12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005  
roku  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów 
finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.  
U. Nr 184 poz.1539 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
INBOOK S.A. wyraża zgodę na:--------------------------------------------------------------
          1.  Ubieganie  się  o  dopuszczenie  i  wprowadzenie  akcji  serii  E  do  
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym w 
oparciu  o  przepisy  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  roku  o  obrocie  
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz.1538 ze zm.) przez spółkę  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----------------------------------
          2.  Złożenie  akcji  Spółki  serii  E  do  depozytu  prowadzonego  przez  
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie (KDPW) lub  
firmę inwestycyjną.------------------------------------------------------------------------------



          3.  Dokonanie  dematerializacji  akcji  Spółki  serii  E  w  rozumieniu  
przepisów  Ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  roku  o  obrocie  instrumentami  
finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz.1538 ze zm.).-----------------------------------------

§ 2.
Upoważnienia dla Zarządu

          Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:----------
          1. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą  
zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu w  
Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o  
przepisy  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  roku  o  obrocie  instrumentami  
finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz.1538 ze zmianami), przez Spółkę Giełda  
Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.--------------------------------------------
          2.  Złożenia  akcji  Spółki  serii  E  do depozytu  prowadzonego przez  
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW).--------
          3. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających  
na  celu  dokonanie  dematerializacji  akcji  Spółki  serii  E,  w  tym  w  
szczególności  do  zawarcia  z  Krajowym  Depozytem  Papierów 
Wartościowych  S.A.  w  Warszawie  umów  dotyczących  rejestracji  w 
depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A.---------------------------------

§3.
Wejście w życie

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UCHWAŁA NR 26/2011
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

INBOOK Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie przyjęcia w Spółce programu motywacyjnego 

§ 1 

Przyjęcie w Spółce Programu Motywacyjnego 

Zwyczajne Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  INBOOK   Spółka  
Akcyjna  z  siedzibą  w  Dąbrowie  Górniczej,  doceniając  wkład  Członków 
Zarządu  oraz  kluczowych  pracowników,  które  wniosły  i  wnoszą  istotny  
wkład  w  powstanie  i  rozwój  Spółki  oraz  pragnąć  przyczynić  się  do  
utrzymania obecnego składu osobowego, a także do stworzenia nowych,  
efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za  
zarządzanie  oraz  rozwój  Spółki,  a  tym  samym  dążąc  do  zapewnienia  
wzrostu wartości akcji Spółki oraz jej rozwoju, postanawia wprowadzić w  
Spółce Program Motywacyjny. 

§ 2



Upoważnienie dla Rady Nadzorczej
Upoważnia  się  Radę Nadzorczą  do opracowania  i  przyjęcia  Regulaminu  
Programu Motywacyjnego oraz sporządzenia i przyjęcia listy uprawnionych  
do objęcia każdej z serii akcji. 

§ 3
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia     



Wzór

 
                                                                                          ………………………
………………

(miejscowość i data)

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołanym na dzień 
11 maja 2011 r.

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani
Imię  i  nazwisko  ………………..
…………………………………………………………….
Adres  e-mail  ………………………………………  nr  telefonu 
……………………………….

oraz

Imię  i  
nazwisko…………………………………………………………………………………
Adres  e-mail  …………………………………  nr  telefonu 
……………………………………

uprawnieni  do  działania  w 
imieniu ....................................................................... (firma Akcjonariusza) 
z  siedzibą  w  .............................................  ,  wpisanej 
do ............................................. pod numerem .........................................., 
oświadczamy,  że  ……………………………………(firma  Akcjonariusza)  jest 
Akcjonariuszem  INBOOK  S.A.  z  siedzibą  w  Dąbrowie  Górniczej 
uprawnionym z ………………… (słownie:…………………..……) akcji zwykłych 
na okaziciela INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią  ……………………………………………  (imię  i  nazwisko), 
posiadającego/ą  PESEL……….…………………  legitymującego/ą  się 
………...............................................  
(wskazać  rodzaj  i  numer  dokumentu  tożsamości),  nr 
telefonu..........................................,  adres  e-
mail.............................................................

Albo 
……………………………………..………………………………..(firma  podmiotu)  z 
siedzibą  w  ………………………………………………..,  adresem 
……………………………………………...  wpisanego  do  ................................. 



pod  numerem  .......................................nr 
telefonu .................................................................... ,
adres  e-
mail  ..............................................................................................................
.......

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołanym na dzień 11 maja 
2011,  w  Dąbrowie  Górniczej,  a  w  szczególności  do  udziału  oraz  do 
głosowania  w imieniu  Akcjonariusza  z  ……………… (słownie:…………..…) 
akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie według uznania pełnomocnika.*
Wyżej  wymieniony  pełnomocnik  pozostaje  umocowany  do 
reprezentowania …………………………….………………  (firma Akcjonariusza) 
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia 
przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik  jest  upoważniony  /  nie  jest  upoważniony*  do  udzielania 
dalszego pełnomocnictwa.

Załączniki:
- odpis z rejestru Akcjonariusza

 
……………………………………………………..

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

• niepotrzebne skreślić



Wzór

…………………………
(miejscowość i data)

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołanym na dzień 
11 maja 2011

Ja  niżej  podpisany/a  ………………………………….  (imię  i  nazwisko), 
posiadający/a PESEL……….……… legitymujący/a się dowodem osobistym 
nr  ……………..........…..,wydanym 
przez  ................................................................................., 
zamieszkały/a……………………………......................................………… (adres 
)  adres  e-mail  .............................................................  nr  telefonu 
…………………………………
oświadczam,  że  jestem  Akcjonariuszem  INBOOK  S.A.  z  siedzibą  w 
Dąbrowie  Górniczej,  uprawnionym  z  …………………  (słownie: 
……………………..…) akcji zwykłych na okaziciela INBOOK S.A. z siedzibą w 
Dąbrowie Górniczej 

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią  ……………………………………………  (imię  i  nazwisko), 
posiadającego/ą  PESEL……….………legitymującego/ą  się 
……….........................................  (wskazać  rodzaj  i  numer  dokumentu 
tożsamości)  Nr  telefonu  ....................................  ,  adres  e-
mail  ..................................................................  albo  ……………..
………………………………..  (firma  podmiotu)  z  siedzibą  w 
………………………………………………..,  adres 
……………………………………………...,  wpisanego 
do  ...................................................  pod 
numerem  ............................................................................nr 
telefonu  ...............................................  ,  adres  e-
mail ............................................................................

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INBOOK 
S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zwołanym na dzień 11 maja 2011 r. w 
Dąbrowie Górniczej, a w szczególności do udziału i do głosowania w moim 
imieniu z ……….......... (słownie: …………………) akcji / ze wszystkich akcji* 
według uznania pełnomocnika. 
Wyżej  wymieniony  pełnomocnik  pozostaje  umocowany  do 
reprezentowania  …………………………….………………  (imię  i  nazwisko 
Akcjonariusza)  na  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  również  w 
przypadku  ogłoszenia  przerwy  
w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Pełnomocnik  jest  upoważniony  /  nie  jest  upoważniony*  do  udzielania 
dalszego pełnomocnictwa.

 
……………………………………………………..

(imię i nazwisko Akcjonariusza)
* niepotrzebne skreśli
 


