
Uchwała nr 01/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Legal Stream Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Tadeusza Matyjasa. 

 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia”. 

- Pan Zdzisław Matyjas stwierdził, uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym 

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743 (sześć milionów osiemset 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści trzy), procentowy udział tych akcji w kapitale 

zakładowym wyniósł 68,28 % (sześćdziesiąt osiem całych dwadzieścia osiem setnych procenta), 

łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „za” wynosiła 6.827.743, nie 

oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów. 

 Ad. pkt 3 porządku obrad: 

Przewodniczący sporządził  i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, iż na Zgromadzeniu 

obecni są akcjonariusze oraz pełnomocnik reprezentujący 6.827.743 akcji, co stanowi 68,28% 

kapitału zakładowego, które dają prawo do 6.827.743 głosów. 

Przewodniczący sporządził , że dzisiejsze Zwyczajne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i 

jest zdolne do powzięcia uchwał. 

Ad. pkt 4 porządku obrad: 

Przewodniczący Zgromadzenia  zarządził głosowanie nad uchwałą nr 02/05/2012: 

 

Uchwała nr 02/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

 

 „1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Legal Stream Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.  

5. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 

sprawozdania Zarządu z działalności spółki Legal Stream S.A. oraz wniosku Zarządu co do 

pokrycia straty , za pierwszy rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 

grudnia 2011 roku.  



6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 

wyników oceny sprawozdania finansowego, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki 

Legal Stream S.A., oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty, za pierwszy rok obrotowy 

trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Rady 

Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 

roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

7. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu i rozpatrzenie uzasadnienia Zarządu odnośnie zmian § 

1, § 3, ust.1 w § 6, ust.1 w § 31 statutu spółki Legal Stream S.A. oraz opinii Rady Nadzorczej na 

temat zmian § 1, § 3, ust.1 w § 6, ust.1 w § 31 statutu spółki Legal Stream S.A. wyrażonej w 

uchwale Rady Nadzorczej z 27 kwietnia 2012 r.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Legal Stream S.A. 

za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Legal 

Stream S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 

roku.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 

sprawozdania finansowego, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Legal Stream S.A. 

w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, oceny 

wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz w sprawie  

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym trwającym od 

dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 

2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Grzegorzowi Radosławowi Nowaczewskiemu 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 

kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Małgorzacie Zawadzkiej absolutorium z wykonania 

przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 

grudnia 2011 roku.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Marcinowi Osińskiemu absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku 

do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Magdalenie Ewie Bienias absolutorium z wykonania 

przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 

grudnia 2011 roku.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Wojciechowi Osińskiemu absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku 

do dnia 31 grudnia 2011 roku.  



17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 

grudnia 2011 roku.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ust.1 w § 6 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ust.1 w § 31 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do przyjęcia tekstu 

jednolitego statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.  

23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.” 

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła „ za” wynosiła 6.827.743, nie oddano 

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów. 

Ad. pkt 5 porządku obrad: 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem finansowym, 

sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki Legal Stream S.A. oraz wniosku Zarządu co do 

pokrycia straty , za pierwszy rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2012 roku do dnia 31 

grudnia 2012 roku. 

Ad. pkt 6 porządku obrad: 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z 

wyników oceny sprawozdania finansowego, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki 

Legal Stream S.A., oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty, za pierwszy rok obrotowy 

trwający od dnia 13 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdaniem Rady 

Nadzorczej  z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2012 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

Ad. pkt 7 porządku obrad: 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu odnośnie 

zmian § 1, § 3, ust. 1 w § 6, ust. 1 w § 31 statutu spółki Legal Stream  S.A. oraz opinia Rady 

Nadzorczej na temat zmian § 1, § 3, ust. 1 w § 6, ust. 1 w § 31 statutu spółki Legal Stream  S.A. 

wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej z 27 kwietnia 2012 roku. 

Ad. pkt 8 porządku obrad: 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwała nr 03/05/2012: 

 

Uchwała nr 03/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Legal Stream S.A. za rok 

obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 



 

„1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe spółki Legal Stream S.A. za rok 

obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku składające się z: 

1) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 965.538.09 zł (dziewięćset 

sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych dziewięć groszy), 

2) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 226.752,65 zł (dwieście 

dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy), 

3) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego stanu kapitałów własnych na kwotę 

773.247,45 zł (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych 

czterdzieści pięć groszy), 

4) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych 

o kwotę 224.550,68 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 

sześćdziesiąt osiem groszy), 

5) informacji dodatkowej i objaśnień. 

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.” 

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „ za” wynosiła 

6.827.743, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów. 

Ad. pkt 9 porządku obrad: 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 04/05/2012: 

 

Uchwała nr 04/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Legal Stream S.A. za 

rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 

 

„1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Legal Stream  

S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do nia 31 grudnia 2011 roku. 

2. Uchwała wchodzi w zycie w dniu powzięcia.” 

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „ za” wynosiła 

6.827.743, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

Uchwała nr 05/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 



w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania 

finansowego, oceny sprawozdania  Zarządu z działalności spółki Legal Stream S.A. w roku 

obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, oceny 

wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku 

do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

 

Działając na art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 

§ 27 ust. 2 statutu spółki Legal Stream S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z 

wyników oceny: 

1) sprawozdania finansowego spółki Legal Stream S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 13 

kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, 

2) sprawozdania Zarzadu z działalności spółki Legal Stream S.A. za rok obrotowy trwający 

od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, 

3) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty spółki Legal Stream S.A. za rok obrotowy 

trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

 

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady 

Nadzorczej spółki Legal Stream S.A. w roku obrotowym trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku 

do dnia 31 grudnia 2011 roku 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.” 

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „ za” wynosiła 

6.827.743, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów. 

Ad. pkt 11 porządku obrad 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 06/05/2012: 

 

Uchwała nr 06/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 

31 grudnia 2011 roku 

 

„1. Działając na art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia niniejszym pokryć stratę netto za rok obrotowy  trwający od dnia 13 kwietnia 2011 



roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w wysokości 226.752,65 zł (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy 

siedemset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) z zysków lat przyszłych. 

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.” 

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „ za” wynosiła 

6.827.743, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów. 

Ad. pkt 12 porządku obrad: 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 07/05/2012: 

 

Uchwała nr 07/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Radosławowi Nowaczewskiemu absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym 

od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 

 

„1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art.395 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym byłemu Prezesowi Zarządu Grzegorzowi 

Radosławowi Nowaczewskimu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku (za okres od 

dnia 13 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku).  

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.” 

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „ przeciw” 

wynosiła 6.827.743, nie oddano głosów „za” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono 

sprzeciwów 

Ad. pkt 13 porządku obrad: 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 08/05/2012: 

 

Uchwała nr 08/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie udzielenia Małgorzacie Zawadzkiej absolutorium z wykonania przez nią 

obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku 

do dnia 31 grudnia 2011 roku 

 

„1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art.395 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym byłemu członkowi Rady Nadzorczej (byłej 

Przewodniczącej Rady Nadzorczej) Małgorzacie Zawadzkiej absolutorium z wykonania przez nią 



obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 

roku) (za okres od dnia 13 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku).  

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.” 

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „ przeciw” 

wynosiła 6.827.743, nie oddano głosów „za” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono 

sprzeciwów.  

Ad. pkt 14 porządku obrad: 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 09/05/2012: 

 

Uchwała nr 09/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie udzielenia Adamowi Marcinowi Osińskiemu absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku 

do dnia 31 grudnia 2011 roku 

 

„1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art.395 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym byłemu członkowi Rady Nadzorczej 

Adamowi Marcinowi Osińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku (za okres od 

dnia 13 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku).  

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.” 

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „ przeciw” 

wynosiła 6.827.743, nie oddano głosów „za” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono 

sprzeciwów 

Ad. pkt 15 porządku obrad: 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 10/05/2012: 

 

Uchwała nr 10/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie udzielenia Magdalenie Ewie Bienias absolutorium z wykonania przez nią 

obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku 

do dnia 31 grudnia 2011 roku 

 

„1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art.395 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym byłemu członkowi Rady Nadzorczej 



Magdalenie Ewie Bienias absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 

trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku (za okres od dnia 13 

kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku).  

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.” 

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „ przeciw” 

wynosiła 6.827.743, nie oddano głosów „za” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono 

sprzeciwów 

Ad. pkt 16 porządku obrad: 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 11/05/2012: 

 

Uchwała nr 11/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie udzielenia Pawłowi Wojciechowi Osińskiemu absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku 

do dnia 31 grudnia 2011 roku 

 

„1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art.395 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym byłemu członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi 

Wojciechowi Osińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku (za okres od dnia 13 

kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku).  

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.” 

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „ przeciw” 

wynosiła 6.827.743, nie oddano głosów „za” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono 

sprzeciwów 

Ad. pkt 17 porządku obrad: 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 12/05/2012: 

 

Uchwała nr 12/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie udzielenia Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku 

do dnia 31 grudnia 2011 roku 

 



„1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art.395 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym byłemu członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi 

Bolmińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym 

od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 r. (za okres od dnia 13 kwietnia 2011 roku 

do 31 grudnia 2011 roku).  

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.” 

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „ przeciw” 

wynosiła 6.827.743, nie oddano głosów „za” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono 

sprzeciwów 

Ad. pkt 18 porządku obrad: 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 13/05/2012: 

 

Uchwała nr 13/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie zmiany § 1 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 statutu spółki Legal Stream Spółki 

Akcyjnej w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:  

„§ 1  

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą: 

„Precious Metals Investments Spółka Akcyjna”.  

2. Spółka może używać skrótu firmy: „Precious Metals Investments S.A.”  

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „ za” wynosiła 

6.827.743, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.  

Ad. pkt 19 porządku obrad: 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 14/05/2012: 

 

Uchwała nr 14/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie zmiany § 3 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej 

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 statutu spółki Legal Stream Spółki 

Akcyjnej w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:  

„§ 3  

Siedzibą Spółki są Gliwice.” 



- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „ za” wynosiła 

6.827.743, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.  

Ad. pkt 20 porządku obrad: 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 15/05/2012: 

 

Uchwała nr 15/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie zmiany ust.1 w § 6 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej 

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić ust.1 w § 6 statutu Spółki Legal Stream 

S.A. w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:  

„§ 6. 

1.Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

1) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,  

2) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  

3) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,  

4) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych,  

5) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność,  

6) 63.12.Z Działalność portali internetowych,  

7) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,  

8) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

9) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,  

10) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,  

11) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,  

12) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,  

13) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów 

giełdowych,  

14) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych,  

15) 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych,  

16) 32.11.Z Produkcja monet,  

17) 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych,  

18) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,  

19) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,  

20) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,  



21) 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach,  

22) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach,  

23) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach,  

24) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,  

25) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i 

targowiskami,  

26) 64.91.Z Leasing finansowy,  

27) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,  

28) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,  

29) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana .” 

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „ za” wynosiła 

6.827.743, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.  

Ad. pkt 21 porządku obrad: 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 16/05/2012: 

 

Uchwała nr 16/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie zmiany ust.1 w § 31 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej 

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić ust.1 w § 31 statutu Spółki Legal Stream 

S.A. w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:  

„§ 31 

 

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.” ”  

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „ za” wynosiła 

6.827.743, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.  

Ad. pkt 22 porządku obrad: 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 17/05/2012: 

 

Uchwała nr 17/05/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Legal Stream Spółka Akcyjna 

z dnia 23 maja 2012 roku 



w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego 

statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej 

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego 

przygotowanego przez Zarząd Spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.” 

- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, przy czym liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy wynosiła 6.827.743, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 

wyniósł 68,28 % łączna liczba ważnych głosów wynosiła 6.827.743, liczba głosów „ za” wynosiła 

6.827.743, nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono sprzeciwów.  

  


