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Uchwała nr __ 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie  

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

 

§ 1. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pana/-ią ______ ______.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności abeoNET S.A. 

za okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności abeoNET S.A. za 

okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego abeoNET S.A. 

za okres od dnia 13 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe abeoNET S.A. za okres od dnia 

13 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z: 

 

1. wprowadzenia; 

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów 

i pasywów wykazuje kwotę ___.___,__ zł; 

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 

grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w kwocie ___.___,__ zł; 

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazującego wzrost kapitału 

własnego o kwotę ___.___,__ zł; 

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za 

okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę ___.___,__ zł; 

6. informacji dodatkowej. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011 

oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2011 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 

2011 oraz z oceny : 

1. sprawozdania Zarządu z działalności abeoNET S.A. za okres od dnia 13 stycznia 2011 

roku do dnia 31 grudnia 2011 roku; 

2. sprawozdania finansowego abeoNET S.A. za okres od dnia 13 stycznia 2011 do dnia 31 

grudnia 2011 roku; 

3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku abeoNET S.A. za rok obrotowy obejmują-

cy okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 
z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711 

 

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 7 statutu Spółki uchwala co nastę-

puje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 

___.___,__ zł (_______ ________) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Brzózce - członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii Łucji Gdala - członkowi Rady Nadzorczej - abso-

lutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Matusiakowi - członkowi Rady 

Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Onyszkiewiczowi - członkowi Rady Nad-

zorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Szcześniakowi - członkowi Rady 

Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Wist - członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno - Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Piotrowi Wist - Prezesowi Zarządu Spółki - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711 

 

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu 

zmienionego Statutu 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. art. 430 k.s.h oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w zakresie treści paragrafów: 

 

1. pierwszego (§ 1), którego dotychczasowa treść w brzmieniu: 

 

„1. Spółka akcyjna zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą abeoNET 

Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu abeoNET S.A. a także wyróżniającego ją 

znaku graficznego.” 

otrzymuje brzmienie: 

„1. Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą Abeo Invest  

Spółka akcyjna. 

2. Spółka Akcyjna używać będzie skrótu firmy w brzmieniu Abeo Invest S.A. a także wyróż-

niającego ją znaku graficznego.” 

 

2. drugiego ustęp piąty (§ 2 ust. 5), którego dotychczasowa treść w brzmieniu: 

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

a) 77.11.Z  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,- 

b) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli,  

c) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 

d) 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,  

e) 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,  
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f) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 

gdzie indziej niesklasyfikowane, 

g) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  

h) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,  

i) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i kom-

puterowych,   

j) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność,   

k) 63.12.Z - Działalność portali internetowych,  

l) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,  

m) 64.91.Z - Leasing finansowy,  

n) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,   

o) 65.11.Z - Ubezpieczenia na życie,  

p) 65.12.Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,  

q) 64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 

r) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

s) 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,  

t) 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów 

giełdowych, - 

u) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpie-

czeń i funduszów emerytalnych, 

v) 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 

w) 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,  

x) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  

y) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,   

z) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,   

aa) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdin-

gów finansowych,   

bb) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,  

cc) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzą-

dzania,   

dd) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, 

ee) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,  

ff) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,  

gg) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet),   
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hh) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych me-

diach,  

ii) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,  

jj) 74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nieskla-

syfikowana.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

a) 22.2 - produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 

b) 24.5 - odlewnictwo metali,  

c) 25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń,  

d) 28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

e) 29 - produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli, 

f) 29.10.B Produkcja samochodów osobowych 

g) 30 - produkcja pozostałego sprzętu transportowego, 

h) 30.91.Z - produkcja motocykli, 

i) 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn, 

j) 33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 

k) 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 

l) 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 

m) 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samo-

chodowych, 

n) 46.1 - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, 

o) 46.6 - sprzedaż hurtowa maszyn , sprzętu i dodatkowego wyposażenia, 

p) 46.7 - pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, 

q) 47.91 - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 

r) 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  

s) 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,  

t) 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych, 

u) 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność, 

v) 63.12.Z - działalność portali internetowych, 

w) 64.20.Z - działalność holdingów finansowych, 

x) 64.30.Z - działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 

y) 64.91.Z - leasing finansowy,  
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z) 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów, 

aa) 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

bb) 65.11.Z - ubezpieczenia na życie,  

cc) 65.12.Z - pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, 

dd) 66.11.Z - zarządzanie rynkami finansowymi,  

ee) 66.12.Z - działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów 

giełdowych, - 

ff) 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpie-

czeń i funduszów emerytalnych, 

gg) 66.22.Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 

hh) 66.30.Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami, 

ii) 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  

jj) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

kk) 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

ll) 70- działalność firm centralnych. Doradztwo związane z zarządzaniem, 

mm) 70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych, 

nn) 70.21.Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,  

oo) 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzą-

dzania, 

pp) 71 - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 

qq) 73.11.Z - działalność agencji reklamowych, 

rr) 73.12.A - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,  

ss) 73.12.B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,  

tt) 73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicz-

nych (Internet), 

uu) 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach,  

vv) 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej,  

ww) 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 

xx) 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie-

sklasyfikowana. 

yy) 77.11.Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 

zz) 77.12.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli,  

aaa) 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 
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bbb) 77.34.Z - wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,  

ccc) 77.35.Z - wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,  

ddd) 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr material-

nych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

eee) 95.11.Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

fff) 96.09 - pozostała działalność usługowa. 

 

 

 

 

§ 2. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego 

statutu Spółki. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o 

przepis art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwaliło co następuje: 

 

§ 1. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki: 

 

1. .______ ______. 

2. .______ ______. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


