
Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Scanmed Multimedis S.A. postanawia  wybrać na 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół ----------------------------------------ki Pana: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------Ryszarda Bartkowiaka. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podję -----------------------------------------------------------------------cia. 

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, „za” uchwałą  oddano 4.742.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, tj. 4.742.260 głosów 

ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół ---------------------------------------------------ki. 

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i 

powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu 

------------------------------------------------------------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję -----------------------------------------------------------------------cia. 

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, „za” uchwałą oddano 4.742.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, tj. 4.742.260 głosów 

ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół ---------------------------------------------------ki. 

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scanmed Multimedis S.A. postanawia przyjąć porządek 

obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmują -------------------------------------------------------cy:  

--------------------------------------------------------------1) Otwarcie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2) Wybór Przewodniczą -------------------------------------------cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał -----------------------------------------------------------------------------------------------.  

---------------------------------------------------------------------------------------4) Wybór komisji skrutacyjnej, 

5) Przyjęcie porzą -----------------------------------------------------------------------------------------dku obrad, 

6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; 

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego 

r e w i d e n t a , w n i o s k u z a r ząd u c o d o p o d z i ału z y s k u z a r o k  o b r o t o w y 2 0 1 1 . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

7) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 

obrotowy 2011; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 

obrotowy 2011 wraz z opinią biegł ---------------------------------------------------------------ego rewidenta,  

8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: 

sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok  obrotowy  2011; sprawozdania zarządu z 

działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011; sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2011; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 

obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do podział -----------------------------u zysku za rok obrotowy 2011.  

9) Podjęcie uchwał --------------------------------------------------------------------------------- w przedmiocie:  

a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spół -----------------ki za rok obrotowy 2011;  

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spół ---------ki za rok obrotowy 2011;  

c. podziału zysku Spół ------------------------------------------------------------ki za rok obrotowy 2011;  

d. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy  kapitałowej Spółki za rok obrotowy 

2011;  

e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 

----------------------------------------------------------------------------------------------obrotowy 2011;  

f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 

--------------------------------------------------------------------------------------------obrotowym 2011;  

g. udzielenia Członkom Rady  Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 

-----------------------------------------------------------------------------------w roku obrotowym 2011; 

10) Zamknię ------------------------------------------------------------------------------------------------cie obrad.  

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję -----------------------------------------------------------------------cia. 

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, „za” uchwałą oddano 4.742.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, tj. 4.742.260 głosów 

ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół ---------------------------------------------------ki. 
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Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2011.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 

roku 2011.  

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję -----------------------------------------------------------------------cia. 

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, „za” uchwałą oddano 4.742.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, tj. 4.742.260 głosów 

ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół ---------------------------------------------------ki. 

Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.  

§1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujący: 

  

--------------------------------------------------------------1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., zamykający  się po stronie aktywów i pasywów kwotą 
39.507 tys. zł. (trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy zł ------------------------otych); 

3) rachunek  zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 576 tys. zł (pięćset siedemdziesiąt 
sześć tysięcy zł -------------------------------------------------------------------------------------------otych), 

4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 
25.939 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy zł -------otych); 

5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 29 tys. zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy zł --------------------------------otych);  

6) informację dodatkową ------------------------------------------------------------------------------------------.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie 

finansowe Spół --------------------------------------------------------------------------ki za rok obrotowy 2011.   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję ----------------------------------------------------------------------cia.  



4

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, „za” uchwałą oddano 4.742.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, tj. 4.742.260 głosów 

ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół ---------------------------------------------------ki. 

Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 

§1 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk 

netto Spółki za rok obrotowy 2011, w kwocie 576 tys. zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) 

wyłączyć w całości od podziału pomiędzy  akcjonariuszy  Spółki i przeznaczyć na kapitał zapasowy 

Spółki. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję ----------------------------------------------------------------------cia.  

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, „za” uchwałą oddano 4.742.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, tj. 4.742.260 głosów 

ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół ---------------------------------------------------ki. 

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 

roku obrotowym 2011. 

§1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy  kapitałowej Spółki w roku 

obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z 

działalności grupy kapitałowej Spół ------------------------------------------------------------ki w roku 2011.   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję -----------------------------------------------------------------------cia. 

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, „za” uchwałą oddano 4.742.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, tj. 4.742.260 głosów 

ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół ---------------------------------------------------ki. 
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Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej Spółki za rok 2011.  

§1 

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki 

za rok obrotowy 2011, obejmują -----------------------------------------------------------------------------cego:  

----------------------------------------1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,  

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., zamykający  się po stronie aktywów i pasywów kwotą 
39.203 tys. zł. (trzydzieści dziewięć milionów dwieście trzy tysiące zł ------------------------otych);   

3) rachunek zysków i strat, wykazujący  zysk netto dla podmiotu dominującego w wysokości 322 tys. 

zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące zł ----------------------------------------------------------------otych); 

4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 
25.744 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysięcy zł ----------otych);  

5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 33 tys. zł. (trzydzieści trzy tysiące zł ---------------------------------------otych);  

6) informację dodatkową ------------------------------------------------------------------------------------------.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spół -----------------------------------ki za rok obrotowy 2011.   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję ----------------------------------------------------------------------cia.  

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, „za” uchwałą oddano 4.742.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”, tj. 4.742.260 głosów 

ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół ---------------------------------------------------ki. 

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Pani Joannie Szyman Prezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Szyman – Prezesowi Zarządu Spółki, 

absolutorium z wykonania przez nią obowią ---------------------------------zków w roku obrotowym 2011.  

§2 
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Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję ----------------------------------------------------------------------cia.  

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, „za” uchwałą oddano 4.442.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 300.000 głosów „wstrzymujących się”, 
tj. 4.742.260 głosów ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół -------------------------ki. 

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Krawcowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jerzemu Krawcowi – Wiceprezesowi 

Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowią ----------zków w roku obrotowym 2011.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję ----------------------------------------------------------------------cia.  

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, „za” uchwałą oddano 4.442.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 300.000 głosów „wstrzymujących się”, 
t j . 4 . 7 4 2 . 2 6 0 g ło s ó w w ażn y c h , c o s t a n o w i 7 0 , 7 8 % k a p i t a łu 

zakładowegoSpół ---------------------------------------------------------------------------------------------------ki. -

 

Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Helbichowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Stanisławowi Helbichowi – Wiceprezesowi 

Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowią ----------zków w roku obrotowym 2011.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję ----------------------------------------------------------------------cia.  

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, „za” uchwałą oddano 4.442.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 300.000 głosów „wstrzymujących się”, 
tj. 4.742.260 głosów ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół -------------------------ki. 
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Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Omiecińskiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Omiecińskiemu – Wiceprezesowi 

Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowią ----------zków w roku obrotowym 2011.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję ----------------------------------------------------------------------cia.  

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, „za” uchwałą oddano 4.442.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 300.000 głosów „wstrzymujących się”, 
tj. 4.742.260 głosów ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół -------------------------ki. 

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Baranowi Członkowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arturowi Baranowi – Członkowi Zarządu 

Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję ----------------------------------------------------------------------cia.  

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, „za” uchwałą oddano 4.442.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 300.000 głosów „wstrzymujących się”, 
tj. 4.742.260 głosów ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół -------------------------ki. 

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 
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w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Bauerowi – Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2011. 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Rafałowi Bauerowi – Przewodniczącemu 

Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję ----------------------------------------------------------------------cia.  

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta 

w głosowaniu tajnym, „za” uchwałą oddano 4.442.260 głosów ważnych z takiej samej liczby akcji, 

przy  braku głosów „przeciw” oraz przy 300.000 głosów „wstrzymujących się”, tj. 4.742.260 głosów 

ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół ---------------------------------------------------ki. 

Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Omiecińskiemu – Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2011. 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Omiecińskiemu – Członkowi 

Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję ----------------------------------------------------------------------cia.  

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, „za” uchwałą oddano 4.442.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 300.000 głosów „wstrzymujących się”, 
tj. 4.742.260 głosów ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół -------------------------ki. 

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Adamczykowi – Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2011. 

§1 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Adamczykowi – Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowią -------zków w roku obrotowym 2011.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję ----------------------------------------------------------------------cia.  

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, „za” uchwałą oddano 4.442.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 300.000 głosów „wstrzymujących się”, 
tj. 4.742.260 głosów ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół -------------------------ki. 

Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chondrokostas – Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2011. 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi Chondrokostas – Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowią -------zków w roku obrotowym 2011.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję ----------------------------------------------------------------------cia.  

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, „za” uchwałą oddano 4.442.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 300.000 głosów „wstrzymujących się”, 
tj. 4.742.260 głosów ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół -------------------------ki. 

Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Pani Anecie Sowińskiej – Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w roku obrotowym 2011. 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Anecie Sowińskiej – Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowią ----------zków w roku obrotowym 2011.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję ----------------------------------------------------------------------cia.  
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Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, „za” uchwałą oddano 4.442.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 300.000 głosów „wstrzymujących się”, 
tj. 4.742.260 głosów ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół -------------------------ki. 

Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Pani Annie Kaczor – Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w roku obrotowym 2011. 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Annie Kaczor – Członkowi Rady  Nadzorczej 

Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podję ----------------------------------------------------------------------cia.  

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, „za” uchwałą oddano 4.442.260 głosów ważnych z 

takiej samej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” oraz przy 300.000 głosów „wstrzymujących się”, 
tj. 4.742.260 głosów ważnych, co stanowi 70,78 % kapitału zakładowego Spół -------------------------ki. 


