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Repertorium A numer 7270/2012 

 

AKT NOTARIALNY 

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwunastego (29-06-2012) 

asesor notarialny Anna Marta Dołbakowska zastępca Joanny Lewczuk notariusza w 

Warszawie, w jej kancelarii w budynku przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 

numer 18 lokal numer 3a w Warszawie, sporządziła: -------------------------------------------  

PROTOKÓŁ 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPÓŁKI POD FIRM Ą MOMO SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Mokotowska numer 4, lokal numer 6, kod 

pocztowy 00-641 Warszawa), REGON: 142403995, NIP: 701-02-37-061, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

za numerem KRS: 0000357798 („Spółka”), które odbyło się w siedzibie kancelarii 

w dniu 29 czerwca 2012 roku z następującym porządkiem obrad: -----------------------  

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------  

4. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------  

5. Przedstawienie przez Zarząd: ---------------------------------------------------------------  

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, --------------  
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b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, ------------------------------  

c) rekomendacji Zarządu co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 

obrotowym 2011, ---------------------------------------------------------------------------------  

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny 

sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2011 oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków 

w sprawach: ---------------------------------------------------------------------------------------  

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, ------  

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, ------------  

c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2011, -------------------  

d) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków 

w roku obrotowym 2011.------------------------------------------------------------------------  

7. Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------------  

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2011, -----------------------------------------------------------------------------------  

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

w 2011, --------------------------------------------------------------------------------------------  

c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011, --------------------------------------------  

d) udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011, -------------------------------------------------------  

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2011, -------------------------------------------------------  

f) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D 

z wyłączeniem prawa poboru, ------------------------------------------------------------------  

g) zmiany Statutu Spółki, -----------------------------------------------------------------------  

h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------  

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------  
 

Do pkt 1 porządku obrad:  --------------------------------------------------------------------  
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Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Pan Jacek Maciej Malec, oświadczając, 

iż na dzień dzisiejszy zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod 

firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. ----------------------------------  
 

Jacek Malec okazał odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców dotyczący Spółki 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357798 

wydany przez Centralną Informację KRS przy ulicy Czerniakowskiej numer 100 w 

Warszawie w dniu 11 kwietnia 2012 roku, o godzinie 09:58, sygnatura wniosku 

CI/11.04/122/2012. ------------------------------------------------------------------------------  
 

Do pkt pkt 2 i 3 porządku obrad:  -----------------------------------------------------------  

Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały w następującym 

brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------------------  
 

Uchwała numer 1/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 

409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Olgierda Krzysztofa 

Świostek. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że 

oddano łącznie 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące 

sześćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, 

głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa uchwała została 

powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. ---------------------------------------------------------  
 

Pan Olgierd Świostek przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, 

sporządził listę obecności i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób 
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prawidłowy, zgodnie z treścią art. art. 399 § 1, 4021 oraz 395 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych w związku z § 7 Statutu Spółki i jest zdolne do podejmowania 

wiążących uchwał. -------------------------------------------------------------------------------  
 

Olgierd Świostek oświadczył, iż na Zgromadzeniu reprezentowane jest 21152654 

(dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 

cztery) akcji uprawniających do 21152654 (dwudziestu jeden milionów stu 

pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset pięćdziesięciu czterech) głosów to jest 

88,14 % (osiemdziesiąt osiem i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego.  
 

Do pkt 4 porządku obrad:  --------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym 

brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------------------  
 

Uchwała numer 2/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje porządek obrad 

Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.momo.com.pl 

oraz w formie raportu bieżącego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 01 

czerwca 2012 roku w brzmieniu: --------------------------------------------------------------  

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------  

4. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------  

5. Przedstawienie przez Zarząd: ----------------------------------------------------------------  

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, ---------------  

b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, ------------------------------  

c) rekomendacji Zarządu co do pokrycia straty Spółki poniesionej w roku 
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obrotowym 2011, --------------------------------------------------------------------------------  

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny 

sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2011 oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków 

w sprawach: ---------------------------------------------------------------------------------------  

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, ------  

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, ------------  

c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2011, ------------------  

d) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków 

w roku obrotowym 2011. -----------------------------------------------------------------------  

7. Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------------  

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2011, -----------------------------------------------------------------------------------  

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

w 2011, --------------------------------------------------------------------------------------------  

c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011, --------------------------------------------  

d) udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011, -------------------------------------------------------  

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2011, -------------------------------------------------------  

f) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D 

z wyłączeniem prawa poboru, ------------------------------------------------------------------  

g) zmiany Statutu Spółki, -----------------------------------------------------------------------  

h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------  

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------  
 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że oddano łącznie 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto 

pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy z 21152654 

(dwudziestu jeden milionów stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset 

pięćdziesięciu czterech) akcji stanowiących 88,14 % (osiemdziesiąt osiem i 
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czternaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 21152654 

(dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 

cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano - wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono 

sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

Do pkt pkt 5, 6 i 7 porządku obrad:  ---------------------------------------------------------  

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2011, rekomendacji Zarządu co do pokrycia straty Spółki 

poniesionej w roku obrotowym 2011, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników 

oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w 

roku obrotowym 2011 oraz przedstawionych przez Radę Nadzorczą wniosków 

w sprawach przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2011, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, 

pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2011, udzielenia 

członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 

obrotowym 2011: ---------------------------------------------------------------------------------  

1) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w 

następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------  
 

Uchwała numer 3/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2011 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, 

co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 (dwa tysiące 
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jedenasty) rok. ------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że oddano łącznie 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto 

pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy z 21152654 

(dwudziestu jeden milionów stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset 

pięćdziesięciu czterech) akcji stanowiących 88,14 % (osiemdziesiąt osiem i 

czternaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 21152654 

(dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 

cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano - wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono 

sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

2) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w 

następującym brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------  
 

Uchwała numer 4/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 
 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, 

co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie 

finansowe spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna za 2011 (dwa tysiące 

jedenasty) rok obejmujące: ---------------------------------------------------------------------  

- bilans na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 (dwa tysiące 

jedenastego) roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
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4.513.358,06 zł (czterech milionów pięciuset trzynastu tysięcy trzystu 

pięćdziesięciu ośmiu złotych i sześciu groszy), ----------------------------------------------  

- rachunek zysków i strat za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2011 (dwa tysiące 

jedenastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 (dwa tysiące 

jedenastego) roku wykazujący stratę netto w kwocie 996.222,73 zł (dziewięciuset 

dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu dwóch złotych i 

siedemdziesięciu trzech groszy), ---------------------------------------------------------------  

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2011 

(dwa tysiące jedenastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 (dwa 

tysiące jedenastego) roku wykazujący przepływy pieniężne razem w kwocie 

164.253,48 zł (stu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu pięćdziesięciu trzech 

złotych i czterdziestu ośmiu groszy), ----------------------------------------------------------  

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2011 

(dwa tysiące jedenastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 (dwa 

tysiące jedenastego) roku wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 

3.616.581,34 zł (trzech milionów sześciuset szesnastu tysięcy pięciuset 

osiemdziesięciu jeden złotych i trzydziestu czterech groszy), -----------------------------  

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości 

oraz inne informacje objaśniające. -------------------------------------------------------------  
 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że oddano łącznie 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto 

pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy z 21152654 

(dwudziestu jeden milionów stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset 

pięćdziesięciu czterech) akcji stanowiących 88,14 % (osiemdziesiąt osiem i 

czternaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 21152654 

(dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 

cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano - wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono 
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sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

3) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  
 

Uchwała numer 5/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, 

co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o pokryciu straty Spółki za 

rok obrotowy 2011 (dwa tysiące jedenasty) z zysków przyszłych lat obrotowych. ----  
 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że oddano łącznie 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto 

pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy z 21152654 

(dwudziestu jeden milionów stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset 

pięćdziesięciu czterech) akcji stanowiących 88,14 % (osiemdziesiąt osiem i 

czternaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 21152654 

(dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 

cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano - wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono 

sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

4) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  
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Uchwała numer 6/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, 

co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 1 

Udziela się Panu Jackowi Malcowi absolutorium z wykonania obowiązków 

Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011 (dwa tysiące jedenastym). -----------  
 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 

że oddano łącznie 1102704 (jeden milion sto dwa tysiące siedemset cztery) ważne 

głosy z 1102704 (jednego miliona stu dwóch tysięcy siedmiuset czterech) akcji 

stanowiących 4,59 % (cztery i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji w 

kapitale zakładowym; oddano 1102704 (jeden milion sto dwa tysiące siedemset 

cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano - wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono 

sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

5) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  
 

Uchwała numer 7/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
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Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, 

co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 1 

Udziela się Pani Irenie Marcinkowskiej  absolutorium z wykonania przez nią 

obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 (dwa 

tysiące jedenastym). -----------------------------------------------------------------------------  
 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 

że oddano łącznie 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa 

tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy z 21152654 (dwudziestu jeden 

milionów stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset pięćdziesięciu czterech) akcji 

stanowiących 88,14 % (osiemdziesiąt osiem i czternaście setnych procenta) akcji w 

kapitale zakładowym; oddano 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto 

pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” 

nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 

uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------  
 

6) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  
 

Uchwała numer 8/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, 

co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 1 

Udziela się Pani Jolancie Jaworskiej absolutorium z wykonania przez nią 
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obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 (dwa tysiące 

jedenastym). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 

że oddano łącznie 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa 

tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy z 21152654 (dwudziestu jeden 

milionów stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset pięćdziesięciu czterech) akcji 

stanowiących 88,14 % (osiemdziesiąt osiem i czternaście setnych procenta) akcji w 

kapitale zakładowym; oddano 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto 

pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” 

nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 

uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------  
 

7) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  
 

Uchwała numer 9/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, 

co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 1 

Udziela się Panu Lechowi Kurkli ńskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 (dwa tysiące 

jedenastym). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------  
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Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 

że oddano łącznie 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa 

tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy z 21152654 (dwudziestu jeden 

milionów stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset pięćdziesięciu czterech) akcji 

stanowiących 88,14 % (osiemdziesiąt osiem i czternaście setnych procenta) akcji w 

kapitale zakładowym; oddano 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto 

pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” 

nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 

uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------  
 

8) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  
 

Uchwała numer 10/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, 

co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 1 

Udziela się Panu Janowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 (dwa tysiące 

jedenastym). --------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 

że oddano łącznie 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa 

tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy z 21152654 (dwudziestu jeden 

milionów stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset pięćdziesięciu czterech) akcji 
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stanowiących 88,14 % (osiemdziesiąt osiem i czternaście setnych procenta) akcji w 

kapitale zakładowym; oddano 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto 

pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” 

nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 

uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------  
 

9) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  
 

Uchwała numer 11/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, 

co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 1 

Udziela się Panu Jerzemu Jakubiakowi absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 (dwa tysiące 

jedenastym). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 

że oddano łącznie 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa 

tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy z 21152654 (dwudziestu jeden 

milionów stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset pięćdziesięciu czterech) akcji 

stanowiących 88,14 % (osiemdziesiąt osiem i czternaście setnych procenta) akcji w 

kapitale zakładowym; oddano 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto 

pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” 

nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 
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uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------  
 

10) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  
 

Uchwała numer 12/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, 

co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 1 

Udziela się Pani Anecie Antoniewicz absolutorium z wykonania przez nią 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 (dwa tysiące 

jedenastym). --------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 

że oddano łącznie 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa 

tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy z 21152654 (dwudziestu jeden 

milionów stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset pięćdziesięciu czterech) akcji 

stanowiących 88,14 % (osiemdziesiąt osiem i czternaście setnych procenta) akcji w 

kapitale zakładowym; oddano 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto 

pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” 

nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 

uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------  
 

11) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  
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Uchwała numer 13/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, 

co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 1 

Udziela się Panu Jerzemu Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 (dwa tysiące 

jedenastym). ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 

że oddano łącznie 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa 

tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy z 21152654 (dwudziestu jeden 

milionów stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset pięćdziesięciu czterech) akcji 

stanowiących 88,14 % (osiemdziesiąt osiem i czternaście setnych procenta) akcji w 

kapitale zakładowym; oddano 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto 

pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” 

nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 

uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------  
 

Po głosowaniu nad uchwałą numer 13/2012 Przewodniczący zgromadzenia zgłosił 

wniosek o przerwę w obradach Zgromadzenia i wyznaczenie nowego terminu 

Zgromadzenia na dzień 06 (szóstego) lipca 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku o 

godzinie 10:30 w tutejszej Kancelarii Notarialnej. ------------------------------------------  
 

Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym 

brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Uchwała numer 14/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia i wyznaczenia nowego 

terminu obrad Zgromadzenia  
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie postanawia przerwać obrady Zgromadzenia i wyznaczyć 

nowy termin obrad Zgromadzenia w dniu 06 (szóstego) lipca 2012 (dwa tysiące 

dwunastego) roku o godzinie 10:30 w tutejszej Kancelarii Notarialnej prowadzonej 

przez Joannę Lewczuk notariusza w Warszawie w budynku przy Alei Komisji 

Edukacji Narodowej numer 18 lokal numer 3a w Warszawie. --------------------------------  
 

§ 2. 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że oddano łącznie 21152654 (dwadzieścia jeden milionów sto 

pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) ważne głosy z 21152654 

(dwudziestu jeden milionów stu pięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset 

pięćdziesięciu czterech) akcji stanowiących 88,14 % (osiemdziesiąt osiem i 

czternaście setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 21152654 

(dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt 

cztery) głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano - wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono 

sprzeciwów. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 
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06 (szóstego) lipca 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do godziny 10:30. ------------  
 

 

 
 


