
 

AKT   NOTARIALNY 

 

           Dnia 08.06.2012 r. (ósmego czerwca 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 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 
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notariusza Karolinę Warczak-Mańdziak (Repertorium A numer 4199/2012) oraz 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki pod firmą Internet Works Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się w tutejszej kancelarii w dniu 

28 maja 2012 roku, a na którym została podjęta uchwała numer 

5/V/ZWZ/2012 z dnia 28 maja 2012 roku, mocą której akcjonariusze 

postanowili, 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, objętą protokołem Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia sporządzonym przez notariusza Karolinę Warczak-Mańdziak 

(Repertorium A numer 5035/2012). -----------------------------------------------------  

          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  

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. ----------------------------------------------  

 

Ad 6) Przewodnicząca kontynuując przerwany porządek obrad zaproponowała 

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 

okres od 06.10.2010 r. do 31.12.2011 r. ------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 6/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 

06.10.2010 r. do 31.12.2011 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------  
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§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 

okres od 06.10.2010 r. do 31.12.2011 r. obejmujące: --------------------------------  

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------  

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie pasywów  

i aktywów wykazuje kwotę 656.353,07 zł; ------------------------------------------  

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 06.10.2010 r. do dnia 31.12.2011 

r. wykazujący stratę netto w kwocie 39.492,93 zł; ---------------------------------  

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 06.10.2010 r. do 

dnia 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 

570.264,91 zł; ---------------------------------------------------------------------------  

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 06.10.2010 r. do dnia 

31.12.2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

107.241,40 zł; ---------------------------------------------------------------------------  

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------  

          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. --------------------  

 

Ad 7) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie pokrycia 

straty za okres od 06.10.2010 r. do 31.12.2011 r. ------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 7/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 
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w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie pokrycia straty za okres od 06.10.2010 r. do 31.12.2011 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za okres od 06.10.2010 r. do 

31.12.2011 r. w kwocie 39.492,93 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta 

dziewięćdziesiąt dwa złote 93/100) w całości pokryć z kapitału zapasowego. -----  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------  

          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. --------------------  

 

Ad 8) W tym miejscu Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

oświadczyła, iż w dniu dzisiejszym w związku z chorobą Prezesa Zarządu i jego 

nieobecnością nie zostało omówione przez niego sprawozdanie Zarządu  

z działalności Spółki za okres od 06.10.2010 r. do 31.12.2011 r., jak również 

nie było możliwości zadania mu pytań i złożenia przez niego wyjaśnień,  

a następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 

06.10.2010 r. do 31.12.2011 r. -----------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 8/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 
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w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki 

z działalności Spółki za okres od 06.10.2010 r. do 31.12.2011 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 

Spółki za okres od 06.10.2010 r. do 31.12.2011 r. ------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------  

          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: -------------------------------------------------------------  

- 0 głosów za podjęciem uchwały, --------------------------------------------------------  

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

- 577.334 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------  

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

 

Ad 9) W tym miejscu Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

oświadczyła, iż w dniu dzisiejszym również nie jest obecny członek Rady 

Nadzorczej – Michał Uherek, i w związku z powyższym nie zostało omówione  

między innymi sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w pierwszym roku 

obrotowym i wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

w pierwszym roku obrotowym, a nie były one wcześniej udostępnione do wglądu 

akcjonariuszom, jak również nie było możliwości zadania mu pytań  

i złożenia przez niego wyjaśnień, a następnie Przewodnicząca zaproponowała 

podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 

oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011. -------  
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UCHWAŁA NR 9/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  

Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011  

i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011  

oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki  

za rok obrotowy 2011. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej  

z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 

oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2011.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------  

          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: -------------------------------------------------------------  

- 0 głosów za podjęciem uchwały, --------------------------------------------------------  

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

- 577.334 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------  

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

 

Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
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w pierwszym roku obrotowym. ------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 10/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki  

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w pierwszym roku obrotowym 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu 

Radosławowi Ziętkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w pierwszym roku obrotowym. ------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------  

          Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

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

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

- 0 głosów za podjęciem uchwały, --------------------------------------------------------  

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

- 577.334 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------  

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

 

Ad 11) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwał w sprawie udzielenia 

członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków  

w pierwszym roku obrotowym. ------------------------------------------------------------  
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UCHWAŁA NR 11/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w pierwszym roku obrotowym. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w pierwszym roku obrotowym. --------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------  

          Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

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

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

- 0 głosów za podjęciem uchwały, --------------------------------------------------------  

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

- 577.334 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------  

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

 

UCHWAŁA NR 12/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w pierwszym roku obrotowym. 
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Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w pierwszym roku obrotowym. ------------------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------  

          Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

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

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

- 0 głosów za podjęciem uchwały, --------------------------------------------------------  

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

- 577.334 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------  

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

 

UCHWAŁA NR 13/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

 w pierwszym roku obrotowym. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  

w pierwszym roku obrotowym. ------------------------------------------------------------  



 10 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------  

          Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

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

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

- 0 głosów za podjęciem uchwały, --------------------------------------------------------  

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

- 577.334 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------  

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

 

UCHWAŁA NR 14/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w pierwszym roku obrotowym. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Panu Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

w pierwszym roku obrotowym. ------------------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------  

          Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

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

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

- 0 głosów za podjęciem uchwały, --------------------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------  
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- 577.334 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------  

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

 

UCHWAŁA NR 15/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w pierwszym roku obrotowym. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Panu Michałowi Uherkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w pierwszym roku obrotowym. ------------------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------  

          Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

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

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

- 0 głosów za podjęciem uchwały, --------------------------------------------------------  

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

- 577.334 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------  

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

 

Ad 12) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

siedziby Spółki. ------------------------------------------------------------------------------  

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Pana Leszka Jana Piekuta 

zaproponowała zmianę podstawy prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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prawnymi na art. 430 § 1 oraz by w § 2 dodać po słowach „Uchwała wchodzi  

w życie z dniem jej podjęcia” słowa „z mocą obowiązującą od dnia 

zarejestrowania”. W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała 

podjęcie uchwały z uwzględnieniem powyższych zmian: -----------------------------  

 

UCHWAŁA NR 16/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie zmiany siedziby Spółki. 

 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------------  

§ 1. 

Zmienia się treść § 3. Statutu Spółki który przyjmuje następujące brzmienie: 

„Siedzibą spółki jest Bydgoszcz.” ---------------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 

zarejestrowania. -----------------------------------------------------------------------------  

          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. --------------------  

 

Ad 13) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki. -----------  

W tym miejscu akcjonariusz Joanna Piekut zaproponowała dodanie w uchwale 

następujących PKD: ------------------------------------------------------------------------  



 13 

„21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -----------------  

21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, --------------  

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, ---------------------------------------------------------  

85.42.B Szkoły wyższe, --------------------------------------------------------------------  

85.59.A Nauka języków obcych, ----------------------------------------------------------  

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,  

86.10.Z Działalność szpitali, --------------------------------------------------------------  

86.21.Z Praktyka lekarska ogólna, -------------------------------------------------------  

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna, --------------------------------------------  

86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna, -----------------------------------------------  

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, -------------------------------------------------  

86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, --------------------------------------------  

86.90.D Działalność paramedyczna, -----------------------------------------------------  

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana.” -------------------------------------------------------------------------  

 

W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały wraz 

z uwzględnieniem powyższych punktów: ------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 17/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu w zakresie  

rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zamienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten 
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sposób, że po punkcie 37 dodaje się punkty od 38 do 84 o następującej treści: -  

38) PKD 05.10.Z - Wydobywanie węgla kamiennego, ---------------------------------  

39) PKD 06.10.Z - Górnictwo ropy naftowej, -------------------------------------------  

40) PKD 06.20.Z - Górnictwo gazu ziemnego, ------------------------------------------  

41) PKD 09.10.Z - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy 

naftowej i gazu ziemnego, -----------------------------------------------  

42) PKD 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo 

i wydobywanie, -----------------------------------------------------------  

43) PKD 21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, ------  

44) PKD 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, --  

45) PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej, ---------------------------------  

46) PKD 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej, -----------------------------------  

47) PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej, ----------------------------------  

48) PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną, ----------------------------------------  

49) PKD 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych, --------------------------------------  

50) PKD 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, -----------  

51) PKD 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -------------  

52) PKD 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę 

i powietrze do układów klimatyzacyjnych, ---------------------------  

53) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków, ------------------------------------------------  

54) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych, --------------------------------------  

55) PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych 

i oprogramowania, -------------------------------------------------------  

56) PKD 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,  

57) PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, ------------  

58) PKD 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -------------  

59) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -------------------------  

60) PKD 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----------------------  
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61) PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne, ---------------------------------  

62) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych, ------------------------------  

63) PKD 64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji 

finansowych, --------------------------------------------------------------  

64) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, -----------------------------  

65) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych, -------------------------------------------------------------  

66) PKD 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi, -------------------------------  

67) PKD 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów 

wartościowych i towarów giełdowych, ---------------------------------  

68) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----------  

69) PKD 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,-------------  

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

71) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi, ----------------------------------------------------------  

72) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ---------------------  

73) PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 

społecznych i humanistycznych, --------------------------------------  

74) PKD 85.42.B - Szkoły wyższe, --------------------------------------------------------  

75) PKD 85.59.A - Nauka języków obcych, ---------------------------------------------  

76) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, -------------------------------------------------------  

77) PKD 86.10.Z - Działalność szpitali, --------------------------------------------------  

78) PKD 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna, ------------------------------------------  

79) PKD 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna, --------------------------------  

80) PKD 86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna, ----------------------------------  

81) PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna, ------------------------------------  

82) PKD 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych, --------------------------------  

83) PKD 86.90.D - Działalność paramedyczna, ----------------------------------------  
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84) PKD 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana. ----------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 

zarejestrowania. -----------------------------------------------------------------------------  

          Przewodnicząca w tym miejscu zarządziła głosowanie jawne i imienne  

i stwierdziła, że w głosowaniu jawnym i imiennym 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, w tym pełnomocnik Leszka Jana 

Piekuta – Barbara Wiaderek 434.663 głosów za, Joanna Piekut 72.671 głosów 

za, pełnomocnik Aleksandry Przedpełskiej – Joanna Piekut 70.000 głosów za, --  

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

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

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

 

Ad 14) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie odwołania 

członka Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 18/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej. 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Works Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Uherka. -----------  
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§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------  

          Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 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. -----------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------  

 

Ad 15) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie zmiany 

Statutu Spółki w zakresie osób uprawnionych do bycia członkiem Rady 

Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------  

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Pana Leszka Jana Piekuta 

zaproponowała zmianę podstawy prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi na art. 430 § 1, oraz by w treści uchwały wykreślić w § 13 pkt 17,  

z uwagi na to, iż nie ma takiej numeracji w Statucie a także w § 2 dodać po 

słowach „Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia” słowa „z mocą 

obowiązującą od dnia zarejestrowania”. W związku z powyższym 

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały z uwzględnieniem powyższych 

zmian: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 19/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki  

w zakresie osób uprawnionych do bycia członkiem Rady Nadzorczej. 

 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------------  



 18 

§ 1. 

Zmienia się § 13 punkty 16, 18, 19, 20, 21 Statutu Spółki poprzez ich 

wykreślenie. ----------------------------------------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 

zarejestrowania. -----------------------------------------------------------------------------  

          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. -----------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------  

 

Ad 16) Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie powołania 

nowych członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 20/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej. 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------------  

 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołują na członków Rady Nadzorczej 

następujące osoby: -------------------------------------------------------------------------  

1. Kamillę Tomczak, ------------------------------------------------------------------------  

2. Mariusza Tomczak, ----------------------------------------------------------------------  
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3. Aleksandrę Piekut-Pawłowską, --------------------------------------------------------  

4. Michała Kulczyka, -----------------------------------------------------------------------  

5. Jakuba Ciepielę. -------------------------------------------------------------------------  

Zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani 

zostają na 3-letnią kadencję. --------------------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------  

          Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 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. --------------------  

 

Ad 17) W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Pana Leszka Jana Piekuta  

w związku z tym, że nie zostały podjęte uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium członkom organów Spółki, jak również w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki składa wniosek o niepodejmowanie 

głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej  

z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, ---------------------------------  

 

Uchwała nr 21/VI/ZWZ/2012 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

INTERNET WORKS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w dniu 8.06.2012 roku 

w sprawie niepodejmowania głosowania w sprawie  
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podwyższenia kapitału zakładowego  

poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji  

i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 

nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Works S.A. postanawia 

nie podejmować uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji  

i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 

nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. --------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------  

          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. --------------------  

 

Ad 18 i 19) Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania punktów 1)-17) 

porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------  

Na tym protokół zakończono. -------------------------------------------------------------  

 


