
Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

pod firmą: „CITY INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 czerwca 2011 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 wybrana zostaje 

Dasza Aleksandra Gadomska, 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu: 

 brało udział 6.480.893 akcji, wynoszących 6.480.893 głosów, co stanowi  

51,23% kapitału zakładowego Spółki, 

 oddano 6.480.893 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.480.893  

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 pod firmą:  

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

z dnia 20 czerwca 2011 roku 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

1. 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 2010. 

6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej City 

Interactive za rok 2010. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej City Interactive za rok 2010 

sporządzonego przez jednostkę dominującą. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 

2010. 

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2010. 

11)  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010 oraz sprawozdania z oceny 

przez Radę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki City Interactive S.A. 

i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 

12)  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady 

Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010. 

13)  Wolne wnioski. 

14)  Zamknięcie obrad. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym: 

 brało udział 6.480.894 akcji, 

 oddano 6.480.894 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.480.894  

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



Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.  

 

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

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

z dnia 20 czerwca 2011 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 

 z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 

 

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

niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, 

obejmujące okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym: 

 brało udział 6.480.894 akcji, 

 oddano 6.480.894 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.480.894  

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 pod firmą: 

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

z dnia 20 czerwca 2011 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2010 

 

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

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, 

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, 

obejmujące: 



a. Bilans na dzień 31.12.2010 roku wraz z danymi porównywalnymi.  

b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku 

wraz z danymi porównywalnymi. 

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

grudnia 2010 roku. 

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

grudnia 2010 roku wraz z danymi porównywalnymi. 

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

31 grudnia 2010 roku wraz z danymi porównywalnymi. 

f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

W głosowaniu jawnym: 

 brało udział 6.480.894 akcji, 

 oddano 6.480.894 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.480.894  

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

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

  

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

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

z dnia 20 czerwca 2011 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej 

z działalności Grupy Kapitałowej City Interactive za rok 2010 

 

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 za rok 2010 postanawia o jego 

zatwierdzeniu . 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



W głosowaniu jawnym: 

 brało udział 6.480.894 akcji, 

 oddano 6.480.894 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.480.894  

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

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

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

z dnia 20 czerwca 2011 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej City Interactive za rok 2010, sporządzonego przez 

jednostkę dominującą 

 

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 za rok 2010 postanawia o jego 

zatwierdzeniu . 

a. Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2010r. wraz z danymi 

porównywalnymi. 

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

grudnia 2010 r. wraz z danymi porównywalnymi. 

c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 

stycznia do 31 grudnia 2010 r. 

d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 

stycznia do 31 grudnia 2010 r. wraz z danymi porównywalnymi.  

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

31 grudnia 2010 r. wraz z danymi porównywalnymi. 

f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

W głosowaniu jawnym: 

 brało udział 6.480.894 akcji, 

 oddano 6.480.894 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.480.894 

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 pod firmą: 

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

z dnia 20 czerwca 2011 roku 

 

w sprawie  rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2010 

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy City Interactive S.A. w związku z osiągnięciem 

przez Spółkę w roku obrotowym 2010 zysku netto w wysokości 25.823.050zł 

62gr, postanawia całość zysku netto w wysokości  25.823.050zł 62gr 

przeznaczyć na fundusz dywidendowy Spółki.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym: 

 brało udział 6.480.894 akcji, 

 oddano 6.480.894 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.480.794 

głosów, 100 głosów przeciw, 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 20 czerwca 2011 roku 

 



w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 

z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 

 

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 Prezesa Zarządu z wykonania przez niego 

obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku. --  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym: 

 brało udział 100 akcji, 

 oddano 100 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100 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 pod firmą:  

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

z dnia 20 czerwca 2011 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 

 

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 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku. --  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym: 

 brało udział 6.480.894 akcji, 



 oddano 6.480.894 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.480.894 

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

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „CITY 

INTERACTIVE” S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 czerwca 2011r. 

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 

za rok 2010 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 2010. 

 

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

rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010 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 2010, postanawia o ich zatwierdzeniu. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym: 

 brało udział 6.480.894 akcji, 

 oddano 6.480.894 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.480.894 

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 pod firmą:  

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

z dnia 20 czerwca 2011 roku 



 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

obowiązków w roku 2010 

 

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 2010 

roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym: 

 brało udział 6.480.894 akcji, 

 oddano 6.480.894 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.480.894 

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

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  

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

z dnia 20 czerwca 2011 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

obowiązków w roku 2010 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.393 i art. 395 

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 2010 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

W głosowaniu tajnym: 

 brało udział 6.480.894 akcji, 

 oddano 6.480.894 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.480.894 

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 20 czerwca 2011 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

obowiązków w roku 2010 

 

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 2010 roku.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym: 

 brało udział 6.480.894 akcji, 

 oddano 6.480.894 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.480.894 

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 20 czerwca 2011 roku 



 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

obowiązków w roku 2010 

 

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 8 listopada 2010 roku. --  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym: 

 brało udział 6.480.894 akcji, 

 oddano 6.480.894 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.480.894 

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 20 czerwca 2011 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

obowiązków w roku 2010 

 

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

niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Litwiniukowi, pełniącemu 

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

niego obowiązków za okres od dnia 8 listopada do dnia 31 grudnia 2010 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



W głosowaniu tajnym: 

 brało udział 6.480.894 akcji, -------------------------------------------------  

 oddano 6.480.894 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.480.894 

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 20 czerwca 2011 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

obowiązków w roku 2010 

 

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 1 stycznia do dnia 31 

grudnia 2010 roku. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym: 

 brało udział 6.480.894 akcji, 

 oddano 6.480.894 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.480.894 

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

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. 

 

 

 


