
          Dnia 28.05.2012 r. (dwudziestego ósmego maja dwa tysiące dwunastego 

roku) w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć, Karolina Warczak-Mańdziak 

spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207 

odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internet Works 

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021416030, NIP 

8943012989), posiadającej adres: 53-203 Wrocław, Aleja Hallera nr 182 lok. 

34, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców 

pod numerem KRS 0000372335, z którego notariusz Karolina Warczak-

Mańdziak spisała niniejszy ---------------------------------------------------------------  

 

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

          § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła o godzinie 1200 

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Barbara Joanna 

Wiaderek, córka Bogusława i Barbary, pesel 81062701201, zamieszkała 89-100 

Nakło nad Notecią, ulica Kazimierza Wielkiego nr 10 m. 7, legitymująca się 

dowodem osobistym o numerze AKT324693. -------------------------------------------  

          Przewodnicząca zarządziła sporządzenie i wyłożenie nowej listy obecności 

podczas obrad zgromadzenia i stwierdziła, że niniejsze Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie jest kontynuacją, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki pod 

firmą Internet Works Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się 

w tutejszej kancelarii w dniu 9 maja 2012 roku, a na którym została podjęta 

między innymi uchwała numer 4/V/ZWZ/2012 z dnia 9 maja 2012 roku, mocą 

której akcjonariusze zarządzili przerwę w obradach do dnia 28.05.2012 r. 

(dwudziestego ósmego maja dwa tysiące dwunastego roku) do godziny 1200, 

objętą protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonym przez 

notariusza Karolinę Warczak-Mańdziak (Repertorium A numer 4199/2012). ----  

          Przewodnicząca oświadczyła, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu obecne i reprezentowane jest 577.334 (pięćset siedemdziesiąt 

siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji serii A, co stanowi 39,54 % akcji  
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w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo  

i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. ----------------------------------------------  

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała podjęcie kolejnej uchwały  

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach: -------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 5/V/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 28.05.2012 roku 

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 08.06.2012 r. 

(ósmego czerwca dwa tysiące dwunastego roku) do godziny 1200. ------------------  

§ 2. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż dalsza część Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej dr 

Wisława Boć, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna we Wrocławiu, przy 

ulicy Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207, dnia 8.06.2012 roku o godzinie 

1200. -------------------------------------------------------------------------------------------  

          Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 

577.334 akcji, z których oddano 577.334 ważnych głosów, co stanowi 39,54 % 

kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------  

- 577.334 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. -----------------------------------------------------------------  

           Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. --------------------  

Na tym protokół zakończono. -------------------------------------------------------------  
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          § 2. Do aktu przedłożono lub okazano: -----------------------------------------  

1) wypis aktu notarialnego sporządzonego w tutejszej Kancelarii przed notariusz 

Karoliną Warczak-Mańdziak obejmującego Zwyczajne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy spółki pod firmą Internet Works Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 roku, obejmującego między innymi uchwałę 

numer 4/V/ZWZ/2012 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach 

(Repertorium A numer 4199/2012), -------------------------------------------------  

2) odpis pełny z rejestru przedsiębiorców dla spółki pod firmą Internet Works 

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wydany przez Oddział Centralnej 

Informacji Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, stan na dzień 8 

marca 2012 roku (KRS 0000372335), -----------------------------------------------  

3) listę obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego aktu notarialnego, -  

4) listę osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego aktu notarialnego. ------  

 

          § 3. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i spółce. -----------  

 

          § 4. Koszty notarialne ponosi spółka. -------------------------------------------  

 

          § 5. Pobrano: ------------------------------------------------------------------------  

1) taksę notarialną - na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie 

maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 roku Nr 148, poz. 

1564) - w kwocie----------------------------------------------------------1.000,00 zł, 

2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29 oraz 

art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23% 

od kwoty taksy notarialnej - w kwocie----------------------------------230,00 zł.  

============================================================================== 

Razem:-------------------------------------------------------------------------1.230,00 zł 

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. 


