
UCHWAŁA NR 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 

podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią […] na 

Przewodniczącego Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć 

porządek obrad w następującym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,    

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,  

3. Przyjęcie porządku obrad, 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 

5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej: 

z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 

grudnia 2011 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2011 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011, 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok 

obrotowy 2011, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  

z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2011, 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony 

dnia 31 grudnia 2011 r., 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r., 

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku za rok 

obrotowy 2011, 

11. Podjęcie uchwały co do sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium  

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011, 



13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2011, 

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji imiennych serii A na akcje imienne 

serii A1 oraz A2 oraz zamianie akcji imiennych serii A2 na akcje na okaziciela 

oraz w sprawie zmiany Statutu, 

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki, 

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji 

serii A2 Spółki, na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A2 Spółki do obrotu w 

Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia upoważnienia 

Zarządowi, 

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji 

Skrutacyjnej następujące osoby: 

1. […] 

2. […] 

3. […] 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  

GENOMED S.A. za rok obrotowy 2011 

§1 

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę 

Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie 



Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 

grudnia 2011 r. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony 

dnia 31 grudnia 2011r. 

§1 

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę 

Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza 

sprawozdanie finansowe GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r., na 

które składają się: wprowadzenie, rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 310 

575,41 PLN, bilans wykazujący sumę bilansową w wysokości 4 916 905,58 PLN, zestawienie 

zmian w kapitale własnym wykazujące 4 485 560,17 PLN, rachunek przepływów pieniężnych 

wykazujący 2 026 188,97 PLN oraz informacja dodatkowa. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie podziału zysku za rok 2011 

§1 

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku dokonanej 

przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia 

przeznaczyć zysk w wysokości 310 575,41 PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Prezesowi Zarządu 



 

 

§1 

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

podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Markowi 

Zagulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2011 roku. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Zarządu 

§1 

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

podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Annie 

Boguszewskiej - Chachulskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Zarządu 

§1 

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

podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi 

Pałusze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Zarządu 

§1 



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

podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Robertowi 

Rzemińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

§1 

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

podstawie i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu 

Grzegorzowi Piotrowi Gromadzie z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej w 2011 roku.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej 

§1 

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

podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi 

Mariuszowi Skowronowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 

roku.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej 

§1 

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

podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi 

Bykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku. 



§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej 

§1 

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

podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu 

Bogusławowi Bobuli z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 

roku. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej 

§1 

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

podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu 

Krzysztofowi Cetnarowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w  2011 

roku. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie odwołania członka zarządu 

§1 

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

podstawie §17 ust. 2 zd. 3 Statutu postanawia odwołać panią Annę Boguszewską-Chachulską z 

funkcji członka Zarządu.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 



UCHWAŁA NR 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie powołania członka zarządu 

§1 

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

podstawie §17 ust. 2 zd. 3 Statutu postanawia powołać panią Annę Boguszewską-Chachulską na 

funkcję członka Zarządu na kolejną kadencję.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie odwołania członka zarządu 

§1 

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

podstawie §17 ust. 2 zd. 3 Statutu postanawia odwołać pana Andrzeja  Pałuchę z funkcji członka 

Zarządu.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie powołania członka zarządu 

§1 

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

podstawie §17 ust. 2 zd. 3 Statutu postanawia powołać pana Andrzeja Pałuchę na funkcję 

członka Zarządu na kolejną kadencję.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie podziału akcji imiennych serii A na akcje imienne serii A1 oraz A2 oraz zamianie 

akcji imiennych serii A2 na akcje na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu 



§1 

1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”]  

postanawia dokonać podziału dotychczasowej serii A obejmującej 1.219.000 (słownie: jeden 

milion dwieście dziewiętnaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 

0000001 do 1.219.000 na: 

a) serię A1 obejmującą 1.158.000 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda o numerach od A1 0000001 do A1 1.158.000, 

b)  serię A2 obejmującą 61 000 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda o numerach od A2 00001 do A2 61.000. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia jednocześnie dokonać zamiany akcji serii 

A2 obejmującej 61 000 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda o numerach od A2 00001 do A2 61.000 na akcje zwykłe na okaziciela serii A2 

obejmującej 61 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od A2 00001 do A2 

61.000. W związku z zamianą akcji serii A2 na akcje zwykłe na okaziciela tracą one status 

akcji uprzywilejowanych.  

3. Nowe akcje serii A1 zostaną wydane odpowiednio dotychczasowym akcjonariuszom 

posiadającym akcje dotychczasowej serii A o numerach od A 0000001 do A 1.158.000. 

4. Nowe akcje serii A2 zostaną wydane odpowiednio dotychczasowym akcjonariuszom 

posiadającym akcje dotychczasowej  serii A o numerach od A 1.158.001 do A 1.219.000. 

5. W związku z podziałem serii A akcji na serie A1 i A2 oraz zamianie akcji imiennych serii A2 na 

akcje zwykłe na okaziciela dotychczasową treść §9 Statutu Spółki skreśla się, a nowa 

otrzymuje następujące brzmienie:   

§9. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.130,10 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sto 

trzydzieści 10/100) złotych. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 

a) 1.158.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii A1 o numerach od A1 0000001 do A1 1.158.000, 

b) 61.000 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o 

numerach od A2 00001 do A2 61.000, 

c) 102.301 (słownie: sto dwa tysiące trzysta jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

numerach od B 000.001 do B 102.301. 

2.  Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy). 

3.  Akcje serii A1 o numerach od A1 0000001 do A1 1.158.000 są akcjami imiennymi, 

uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym 

Zgromadzeniu. 

4. Akcje serii A w kapitale zakładowym zostały objęte przez Akcjonariuszy w następujący sposób: 



- Marek Zagulski objął 262 000 (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych serii A o 

numerach od 0000001 do 0262000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej 

wartości 26 200,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych), 

- Anna Maria Boguszewska – Chachulska objęła 109 500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) akcji 

imiennych serii A, o numerach od 0262001 do 0371500, o wartości nominalnej 0,10 złotych 

każda akcja, o łącznej wartości 10 950,00 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), 

- Andrzej Pałucha objął 74 000 (siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii A, o 

numerach od 0371501 do 0445500, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej 

wartości 7 400,00 zł (siedem tysięcy czterysta złotych), 

- Iwona Wach objęła 74 000 (siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii A, o numerach 

od 0445501 do 0519500, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 7 

400,00 zł (siedem tysięcy czterysta złotych), 

- Andrzej Migdalski objął 64 000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii A, o 

numerach od 0519501 do 0583500, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej 

wartości 6 400,00 zł (sześć tysięcy czterysta złotych), 

- Katarzyna Sylwia Pieczul objęła 24 500 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji imiennych 

serii A, o numerach od 0583501 do 0608000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o 

łącznej wartości 2 450,00 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), 

- Magdalena Marta Kacprzak objęła 39 000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A, 

o numerach od 0608001 do 0647000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej 

wartości 3 900,00 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych), 

- Agnieszka Marta Sobczyńska – Tomaszewska objęła 23 000 (dwadzieścia trzy tysiące) akcji 

imiennych serii A, o numerach od 0647001 do 0670000, o wartości nominalnej 0,10 złotych 

każda akcja, o łącznej wartości 2 300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych), 

- MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty objął 488 000 (czterysta osiemdziesiąt 

osiem tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od 0670001 do 1158000, o wartości 

nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 48 800,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy 

osiemset złotych), 

- Bogusław Bobula objął 24 500 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o 

numerach od 1158001 do 1182500 o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej 

wartości 2 450,00 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), 

- Andrzej Ireneusz Chmielowiec objął 24 500 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji imiennych 

serii A, o numerach od 1182501 do 1207000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o 

łącznej wartości 2 450,00 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), 



- Paweł Michał Chmielowiec objął 12 000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach 

od 1207001 do 1219000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 1 

200,00 zł (jeden tysiąc dwieście). 

4
1
. Po dokonaniu podziału akcji serii A  na serie A1 oraz A2 i zamianie akcji imiennych serii A2 na 

akcje zwykłe na okaziciela - akcje serii A1 posiada: 

- Marek Zagulski - 262 000 (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych serii A1, o 

numerach od 0000001 do 0262000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o 

łącznej wartości 26 200,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych), 

- Anna Maria Boguszewska – Chachulska - 109 500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) akcji 

imiennych serii A1, o numerach od 0262001 do 0371500, o wartości nominalnej 0,10 złotych 

każda akcja, o łącznej wartości 10 950,00 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 

złotych), 

- Andrzej Pałucha - 74 000 (siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii A1, o 

numerach od 0371501 do 0445500, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o 

łącznej wartości 7 400,00 zł (siedem tysięcy czterysta złotych), 

- Iwona Wach - 74 000 (siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii A1, o numerach 

od 0445501 do 0519500, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 

7 400,00 zł (siedem tysięcy czterysta złotych), 

- Andrzej Migdalski - 64 000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii A1, o 

numerach od 0519501 do 0583500, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o 

łącznej wartości 6 400,00 zł (sześć tysięcy czterysta złotych), 

- Katarzyna Sylwia Pieczul - 24 500 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii 

A1, o numerach od 0583501 do 0608000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o 

łącznej wartości 2 450,00 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), 

- Magdalena Marta Kacprzak - 39 000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1, 

o numerach od 0608001 do 0647000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o 

łącznej wartości 3 900,00 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych), 

- Agnieszka Marta Sobczyńska – Tomaszewska - 23 000 (dwadzieścia trzy tysiące) akcji 

imiennych serii A1, o numerach od 0647001 do 0670000, o wartości nominalnej 0,10 złotych 

każda akcja, o łącznej wartości 2 300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych), 

- MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - 488 000 (czterysta osiemdziesiąt 

osiem tysięcy) akcji imiennych serii A1, o numerach od 0670001 do 1158000, o wartości 

nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 48 800,00 zł (czterdzieści osiem 

tysięcy osiemset złotych). 

Akcje serii A2 w kapitale zakładowym Spółki posiada: 



- Bogusław Bobula - 24 500 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela 

serii A2, o numerach od 00001 do 24500 o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o 

łącznej wartości 2 450,00 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), 

- Andrzej Ireneusz Chmielowiec - 24 500 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych 

na okaziciela serii A2, o numerach od 24501 do 49000, o wartości nominalnej 0,10 złotych 

każda akcja, o łącznej wartości 2 450,00 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), 

- Paweł Michał Chmielowiec - 12 000 (dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

A2, o numerach od 49001 do 61000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o 

łącznej wartości 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście). 

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do 

głosu. 

6. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja 

oznaczona jest kolejną literą alfabetu. 

§ 2. 

Postanawia się, że konieczną przesłanką wymaganą dla zgłoszenia niniejszej uchwały 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do prowadzonego dla Spółki rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego jest otrzymanie przez Spółkę w terminie do dnia 20 września 

2012 roku wniosku (żądania) od każdego z akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych serii A 

o numerach od 1158001 do 1219000 o dokonanie zamiany tych akcji na akcje na okaziciela. W 

związku z powyższym postanawia się, że zgłoszenie niniejszej uchwały do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie może nastąpić przed ziszczeniem się 

zdarzenia określonego w zdaniu poprzednim. 

 

UCHWAŁA NR 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej 

do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

§1 

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

podstawie art. 430 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą 

Genomed S.A.do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany 

Statutu uchwalone na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 



UCHWAŁA NR 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GENOMED S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A2 Spółki, na ubieganie się o 

wprowadzenie akcji serii A2 Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 

udzielenia upoważnienia Zarządowi 

§1 

Działając na podstawie art. 12 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) [„Ustawa o 

ofercie”] w związku z art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) [„Ustawa o 

obrocie”] Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”] 

uchwala co następuje:  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:  

a) dokonanie dematerializacji 61.000 akcji na okaziciela Spółki serii A2 o numerach od A2 00001 

do A2 61.000  w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie,  

b) ubieganie się o wprowadzenie zdematerializowanych 61.000 akcji na okaziciela Spółki serii A2 

o numerach od A2 00001 do A2 61.000 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: 

a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, a w szczególności organizacyjnych, 

które będą zmierzały do dematerializacji 61.000 akcji Spółki serii A2 o numerach od A2 00001 do 

A2 61.000, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. [„KDPW”] 

umowy o rejestrację wszystkich powyższych akcji w KDPW, 

b) podjęcia wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych, które będą zmierzały 

do wprowadzenia zdematerializowanych 61.000 akcji Spółki serii A2 o numerach od A2 00001 do 

A2 61.000 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

§ 2. 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem, w którym nastąpi podział serii A akcji Spółki na serię 

A1 i serię A2 oraz zamiana wszystkich akcji serii A2 na akcje na okaziciela, w sposób określony 

w uchwale nr 20 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału 

akcji imiennych serii A na akcje imienne serii A1 oraz A2 oraz zamianie akcji imiennych serii A2 

na akcje na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu, tj. z dniem wpisania zmian Statutu Spółki 

objętych przedmiotową uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

. 

 


