
PROTOKÓŁ 
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki 
pod firmą ATON–HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Marcin Stankiewicz, 
który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.--------------------------------------- 
Zaproponowano kandydaturę Sławomira Kamińskiego, który na kandydowanie wyraził 
zgodę.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Innych kandydatur nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w tej sprawie następującą uchwałę:-------------- 
 

UCHWAŁA NR 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna ,  
na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Kamińskiego, syna Andrzeja  
i Janiny, legitymującego się dowodem osobistym serii i numer: ALW227598.--------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------ 
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu oddano łącznie 
6.462.501 ważnych głosów.--------------------------------------------------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 6.462.501 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „przeciw”, -------------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- ------------------ 
Wobec powyższego uchwała, o treści jak wyżej, została podjęta.------------------------------- 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził złożenie pełnomocnictw  
i sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu sam listę podpisał. --------------------- 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------------------ 
- na dzień dzisiejszy na godzinę 10.30 (dziesiątą trzydzieści), działając w trybie  
art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych zwołane zostało przez Zarząd Spółki w trybie ogłoszenia na stronie 
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internetowej Spółki: www.aton.com.pl Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 
ATON-HT Spółka Akcyjna,-------------------------------------------------------------------------- 
- kapitał zakładowy Spółki reprezentowany jest w 36,14%, co stanowi 5.962.501 akcji,  
co stanowi 6.462.501 głosów.------------------------------------------------------------------------ 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 408 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych stwierdził, że Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał.---------  
 

Następnie Przewodniczący zaproponował przystąpienie w trybie głosowania jawnego  
do głosowania w sprawie wniosku o uchylenie tajności głosowania w sprawie powołania 
Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: ----------------------- 

 
UCHWAŁA NR 1A 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki pod firmą ATON–HT Spółka Akcyjna  

z dnia 29 czerwca 2012 roku 
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej 

  
§ 1 

Stosownie do art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 6.462.501 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 6.462.501 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „przeciw”, -------------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- ------------------ 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził wybór Komisji 
Skrutacyjnej i poprosił o zgłaszanie kandydatów, na których zaproponowano:--------------- 

1. Piotra Bindas,---------------------------------------------------------------------------------- 
2. Ewę Błażejowską,----------------------------------------------------------------------------- 

którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, następnie zarządził zamknięcie listy oraz 
głosowanie.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w tej sprawie następującą uchwałę: -------------- 
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UCHWAŁA NR 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT  Spółka Akcyjna  
powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:--------------------------------------- 

1. Piotr Bindas,----------------------------------------------------------------------------------- 
2. Ewa Błażejowska.-----------------------------------------------------------------------------  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------- 
 
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 6.462.501 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 6.462.501 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „przeciw”, -------------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- ------------------ 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że 
Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego 
porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------- 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------ 
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania 

uchwał.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------- 
5. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------- 
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.--- 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  

z  działalności Spółki w roku obrotowym 2011.---------------------------------------------- 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spółki za rok 2011.------------------------------------------------------------------------------- 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty osiągniętego  

w  2011 roku.-------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  

absolutorium z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym 2011.---------- 
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11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium  
z  wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym 2011.------------------------- 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Motywacyjnego Programu Menedżerskiego dla osób  
zarządzających, nadzorujących i mających kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju 
Spółki ATON – HT S.A.------------------------------------------------------------------------- 

13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego  
Spółki poprzez emisję akcji serii H1, H2 i H3 przeznaczonych dla posiadaczy 
warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, z wyłączeniem prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.----------------------------- 

14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.-------- 
15. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H1, H2 i H3  

do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie lub wprowadzenia ich do obrotu 
w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz ich dematerializacji.----------------------------- 

16. Podjęcie uchwał o zmianie w składzie Rady Nadzorczej. ---------------------------------- 
17. Zapytania i wolne wnioski.---------------------------------------------------------------------- 
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------- 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. ------------------- 

 
UCHWAŁA NR 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  

z dnia 29 czerwca 2012 roku  
w sprawie przyj ęcia porządku obrad  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT  Spółka Akcyjna 
przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------ 
 
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------- 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------ 
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania 

uchwał.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------- 
5. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------- 
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.--- 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  

z  działalności Spółki w roku obrotowym 2011.---------------------------------------------- 
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spółki za rok 2011.------------------------------------------------------------------------------- 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty osiągniętego  

w  2011 roku.-------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  

absolutorium z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym 2011.---------- 
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11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium  
z  wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym 2011.------------------------- 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Motywacyjnego Programu Menedżerskiego dla osób  
zarządzających, nadzorujących i mających kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju 
Spółki ATON – HT S.A.------------------------------------------------------------------------- 

13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego  
Spółki poprzez emisję akcji serii H1, H2 i H3 przeznaczonych dla posiadaczy 
warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, z wyłączeniem prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.----------------------------- 

14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.-------- 
15. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H1, H2 i H3  

do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie lub wprowadzenia ich do obrotu 
w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz ich dematerializacji.----------------------------- 

16. Podjęcie uchwał o zmianie w składzie Rady Nadzorczej. ---------------------------------- 
17. Zapytania i wolne wnioski.---------------------------------------------------------------------- 
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------- 
 
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 6.462.501 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 6.462.501 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „przeciw”, -------------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- ------------------ 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący przystąpił do punktu 6 porządku obrad.------------------------------------- 
 
Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Stankiewicz przedstawił 
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, w tym oceny 
sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego oraz wniosku o pokrycie straty.------- 
Na pytania akcjonariuszy odpowiadał były Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan 
Ryszard Parosa.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Na wniosek jednego z akcjonariuszy Przewodniczący Zgromadzenia poprosił obecną 
Radę Nadzorczą o rozważenie sporządzenia szczegółowego sprawozdania z działań 
dotyczących rozwoju produktów opracowywanych przez Spółkę.----------------------------- 
 
Przewodniczący przystąpił do punktu 7 porządku obrad.------------------------------------- 
 
Przewodniczący poinformował o dostępności sprawozdania Zarządu i przystąpiono  
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do dyskusji.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na pytania akcjonariuszy odpowiadali obecni i byli Członkowie Zarządu Spółki.----------- 
 
W tym miejscu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie stawili się kolejni akcjonariusze, 
wobec czego obecnie na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy Spółki 
reprezentowany jest w  42,13%, co stanowi 6.951.522 akcji, co stanowi 7.451.552 
głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:----------- 
 

UCHWAŁA NR 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 
z  działalności Spółki w roku obrotowym 2011 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 
uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 1 
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z działalności za rok obrotowy 2011 /tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku  
do dnia 31 grudnia 2011 roku/.----------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 7.451.552 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 7.451.552 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „przeciw”, -------------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- ------------------ 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący przystąpił do punktu 8 porządku obrad.------------------------------------- 
 
Na pytania akcjonariuszy odpowiadali Członkowie Zarządu Spółki oraz Dyrektor 
Finansowy Spółki Pan Jarosław Adamski, którzy m.in. wskazali, że wszystkie pożyczki 
krótkoterminowe zostały zamienione na akcje serii F.-------------------------------------------- 
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Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:----------- 
 

UCHWAŁA NR 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2011 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 
uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 1 
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna 
za rok obrotowy 2011 /tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia  
31 grudnia 2011 roku, w skład którego wchodzi m. in.:------------------------------------------ 

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-------------------------------------------- 
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów  

i pasywów zamyka się kwotą 22.072.876,51 zł,------------------------------------------ 
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia  

31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 4.110.547,91 zł,------- 
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku  

do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego  
o kwotę 3.867.194,59 zł,--------------------------------------------------------------------- 

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 
31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych  
o kwotę 668.196,36 zł,----------------------------------------------------------------------- 

- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 7.451.552 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 6.839.708 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „przeciw”, -------------------------------------------------------------------------------- 
- 611.844  głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- --------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący przystąpił do punktu 9 porządku obrad, a Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:---------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2011 roku 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:------ 

 
§ 1 

Poniesioną w 2011 roku (tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia  
31 grudnia 2011 roku) stratę netto w wysokości 4.110.547,91 zł (cztery miliony sto 
dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) 
postanawia się pokryć z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.------------------------ 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 7.451.552 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 7.451.552 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „przeciw”, -------------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- ------------------ 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący przystąpił do punktu 10 porządku obrad.------------------------------------ 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:---------- 

 
UCHWAŁA NR 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  

z dnia 29 czerwca 2012 roku 
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  

– Panu Ryszardowi Parosie  
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 



9 
 

§ 1 
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Parosie 
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011  
/tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku/.------------------- 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że Pan Ryszard Parosa nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych, a w głosowaniu oddano łącznie 6.839.708 ważnych głosów.------------ 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 6.591.708 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „przeciw”, -------------------------------------------------------------------------------- 
- 248.000 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- --------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:---------- 
 

UCHWAŁA NR 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
– Pani Joannie Wardzińskiej  

absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2011 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 1 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Wardzińskiej  
absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2011  
/tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku/.------------------- 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 7.451.552 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 7.135.415 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
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- 56.137 głosów „przeciw”, -------------------------------------------------------------------------- 
- 260.000 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- --------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:---------- 
 

UCHWAŁA NR 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 
– Panu Jackowi Rucińskiemu  

absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 1 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Rucińskiemu 
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011  
/tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku/.------------------- 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że Pan Jacek Ruciński nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu 
spółek handlowych a w głosowaniu oddano łącznie 7.082.065 ważnych głosów.------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 6.765.928 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „przeciw”, -------------------------------------------------------------------------------- 
- 316.137 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- --------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:---------- 
 

UCHWAŁA NR 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 
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– Panu Pawłowi Kapciakowi 
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 1 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Kapciakowi 
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011  
/tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku/.------------------- 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 7.451.552 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 2.859.525 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 4.432.569 głosów „przeciw”, ---------------------------------------------------------------------- 
- 159.458 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- --------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, nie została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący oświadczył, że wobec nie podjęcia przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie wyżej wymienionej Uchwały numer 10, kolejna poddawana  
pod głosowanie Uchwała (oznaczona w projekcie numerem 11) oznaczona zostaje 
numerem 10. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:------ 
 

UCHWAŁA NR 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 
– Panu Michałowi Rucińskiemu 

absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 1 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Rucińskiemu 
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011  
/tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku/.------------------- 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 7.451.552 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 6.970.403 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 0 głosów „przeciw”, -------------------------------------------------------------------------------- 
- 481.149 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- --------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący oświadczył, że Uchwała oznaczona w projekcie numerem 12 oznaczona 
zostaje numerem 11. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej 
treści:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 
– Panu Sławomirowi Bichajle 

absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 1 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Bichajle 
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011  
/tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku/.------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 7.451.552 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
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- 6.960.945 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 331.149 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------ 
- 159.458 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- --------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący oświadczył, że Uchwała oznaczona w projekcie numerem 13 oznaczona 
zostaje numerem 12. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej 
treści:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 
– Panu Pawłowi Puterko 

absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 1 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Puterko  
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011  
/tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku/.------------------- 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 7.451.552 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 2.859.525 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 4.444.569 głosów „przeciw”, ---------------------------------------------------------------------- 
- 147.458 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- --------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, nie została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący oświadczył, że wobec nie podjęcia przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie wyżej wymienionej Uchwały numer 12, kolejna poddawana  
pod głosowanie Uchwała (oznaczona w projekcie numerem 14) oznaczona zostaje 
numerem 12. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:------ 
 



14 
 

UCHWAŁA NR 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 
– Panu Jerzemu Zwoździakowi 

absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 1 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Zwoździakowi 
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011  
/tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku/.------------------- 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 7.451.552 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 2.859.525 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 4.432.569 głosów „przeciw”, ---------------------------------------------------------------------- 
- 159.458 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- --------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, nie została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący oświadczył, że wobec nie podjęcia przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie wyżej wymienionej Uchwały numer 12, kolejna poddawana  
pod głosowanie Uchwała (oznaczona w projekcie numerem 15) oznaczona zostaje 
numerem 12. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:------ 
 

UCHWAŁA NR 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej 
– Panu Adamowi Rucińskiemu 

absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
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uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 1 
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Rucińskiemu 
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011  
/tj. za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku/.------------------- 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 7.451.552 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 6.966.313 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 4.090 głosów „przeciw”, --------------------------------------------------------------------------- 
- 481.149 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- --------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący przystąpił do punktu 11 porządku obrad.------------------------------------ 
Następnie Przewodniczący oświadczył, że Uchwała oznaczona w projekcie numerem 16 
oznaczona zostaje numerem 13. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę  
o następującej treści:----------------------------------------------------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Robertowi Barczykowi 
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------- 

§ 1 
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Barczykowi absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011 /tj. za okres od dnia  
01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku/.------------------------------------------- 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że Pan Robert Barczyk nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu 
spółek handlowych, a w głosowaniu oddano łącznie 4.698.886 ważnych głosów.------------ 
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Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 4.168.141 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 171.596 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------ 
- 359.149 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- --------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Następnie Przewodniczący oświadczył, że Uchwała oznaczona w projekcie numerem 17 
oznaczona zostaje numerem 14. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę  
o następującej treści:----------------------------------------------------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Pani Ewie Błażejowskiej 
absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2011 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 1 
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Ewie Błażejowskiej absolutorium  
z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2011 /tj. za okres od dnia  
01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku/.------------------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że Pani Ewa Błażejowska nie brała udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 
Kodeksu spółek handlowych, a w głosowaniu oddano łącznie 7.447.462 ważnych głosów.- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 7.210.408 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 9.596 głosów „przeciw”, --------------------------------------------------------------------------- 
- 227.458 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- --------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Następnie Przewodniczący oświadczył, że Uchwała oznaczona w projekcie numerem 18 
oznaczona zostaje numerem 15. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę  
o następującej treści:----------------------------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Klósce 
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, działając 
na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 1 

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Klósce absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2011 /tj. za okres od dnia  
01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku/.------------------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że Pan Zbigniew Klóska nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 
Kodeksu spółek handlowych a w głosowaniu oddano łącznie 7.287.552 ważnych głosów.- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 7.115.956 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 9.596 głosów „przeciw”, --------------------------------------------------------------------------- 
- 162.000 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- --------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący przystąpił do punktu 12 porządku obrad.------------------------------------ 
Następnie Przewodniczący oświadczył, że Uchwała oznaczona w projekcie numerem 20 
oznaczona zostaje numerem 16. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę  
o następującej treści:----------------------------------------------------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  

z dnia 29 czerwca 2012 roku 
w sprawie Motywacyjnego Programu Menedżerskiego dla osób  zarządzających, 

nadzorujących i mających kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju  
Spółki ATON-HT S.A 
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§ 1 
1. Uchwala się Motywacyjny Program Menedżerski dla osób zarządzających, 
nadzorujących i mających kluczowe znaczenie dla rozwoju Spółki ATON-HT S.A. 
(Program Motywacyjny), którego ogólne założenia zostały określone poniżej.-------------- 

2. Motywacyjny Program Menedżerski obejmuje łącznie okres trzech kolejnych lat 
obrotowych Spółki, tj. 2012, 2013 i 2014.---------------------------------------------------------- 

3. Motywacyjny Program Menedżerski jest skierowany do osób zarządzających, 
nadzorujących i mających kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki  
ATON-HT S.A. (Osoby Uprawnione).-------------------------------------------------------------- 

4. Celem wprowadzenia Motywacyjnego Programu Menedżerskiego jest dążenie  
do stworzenia nowych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych  
za zarządzanie oraz dalszy rozwój Spółki, a tym samym do zapewnienia wzrostu wartości 
akcji Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. W związku z Motywacyjnym Programem Menedżerskim wyemitowanych może zostać 
do 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H1, H2 i H3 obejmowanych w zamian  
za wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały numer 18 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 roku warranty subskrypcyjne serii  
A, B i C.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane w trzech kolejnych transzach:------------- 
a) I transza w wysokości nie większej niż 500.000 warrantów serii A;------------------- 

b) II transza w wysokości nie większej niż 1.000.000 warrantów serii B;---------------- 

c) III transza w wysokości nie większej niż 2.000.000 warrantów serii C.--------------- 
 

§ 2 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia szczegółowego Regulaminu 
Motywacyjnego Programu Menedżerskiego dla osób zarządzających, nadzorujących  
i mających kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki ATON-HT S.A., 
regulującego ewidencję i wydawanie warrantów i akcji, w tym sposób określenia osób 
objętych Motywacyjnym Programem Menedżerskim.-------------------------------------------- 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 7.451.552 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 6.979.396 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 472.156 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------ 
- 0 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- ------------------ 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący przystąpił do punktu 13 porządku obrad.------------------------------------ 
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Następnie Przewodniczący oświadczył, że Uchwała oznaczona w projekcie numerem 21 
oznaczona zostaje numerem 17. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę  
o następującej treści:----------------------------------------------------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 
akcji serii H1, H2 i H3 przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych 

serii A, B i C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
 
Na podstawie art. 432, art. 448, art. 449 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna uchwala 
co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 1 
1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł  
(jeden złoty) i nie większą niż 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) 
poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych  
na okaziciela w tym nie więcej niż 500.000 serii H1, 1.000.000 serii H2  
i 2.000.000 serii H3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.----------------------- 

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw 
do objęcia akcji serii H1, H2 i H3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B  
i C wyemitowanych na podstawie Uchwały numer 18 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 roku.----------------------------------------------  

3. Prawo do objęcia akcji serii H1, H2 i H3 będzie mogło być wykonane przez 
posiadaczy warrantów nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.------------------------- 

4. Prawo do objęcia akcji serii H1, H2 i H3 będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom 
odpowiednio warrantów serii A, B i C, którzy zostaną objęci Motywacyjnym Programem 
Menedżerskim dla osób mających wpływ na rozwój Spółki ATON-HT S.A.----------------- 

5. Akcje serii H1, H2 i H3 będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom 
warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu akcji zgodnie z art. 451 §1 
Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------ 

6. Cena emisyjna akcji serii H1, H2 i H3 zostanie ustalona przez Zarząd po uzyskaniu 
akceptacji Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.----------------- 

7. Akcje serii H1, H2 i H3 uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy  
na następujących warunkach:------------------------------------------------------------------------- 

• w przypadku, gdy akcje zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie  
od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 
Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku  
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od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok,  
w którym doszło do ich wydania;----------------------------------------------------------- 

• w przypadku, gdy akcje zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie po dniu 
dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych do końca 
roku obrotowego - akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia 
roku obrotowego, w którym zostały wydane.--------------------------------------------- 

8. Wobec faktu, iż akcje serii H1, H2 oraz H3 zostaną zdematerializowane w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi  
(Dz. U. Nr 183 poz. 1538, ze zm.) (dalej „Ustawa o obrocie”), to przez „wydanie Akcji”, 
o którym mowa w ustępie 1, rozumie się zapisanie akcji na rachunku papierów 
wartościowych jej właściciela.----------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 
działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H1, H2 i H3 
przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik numer 1 do niniejszej 
Uchwały, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia 
prawa poboru akcji serii H1, H2 i H3 wyemitowanych z przeznaczeniem dla posiadaczy 
warrantów subskrypcyjnych na podstawie Uchwały numer 16 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 roku.------------------------------------------------------ 
 

§ 3 
1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H1, H2 i H3  
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów  
Wartościowych S.A. w Warszawie lub wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym 
Systemie Obrotu oraz o dematerializacji akcji H1, H2 i H3.------------------------------------ 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:----------------------------------------------------------------- 
a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych  

z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji,  
o których mowa w ustępie 1 lub wprowadzeniem akcji serii H1, H2 i H3  
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.------------------------------------------- 

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie 
określonym w ustępie 1 umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 Ustawy  
o Obrocie.-------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich szczegółowych warunków emisji 
akcji serii H1, H2 oraz H3 oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych  
w celu przygotowania i realizacji oferty.----------------------------------------------------------- 

 
§ 4 

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, zgodnie z niniejszą 
uchwałą stanowiącą zmianę Statutu, zmieni się § 7 Statutu Spółki, który będzie 
uaktualniony w trybie określonym w art. 452 § 2 Kodeksu spółek handlowych.------------- 
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§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 7.451.552 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 7.292.004 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 150.000 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------ 
- 9.548 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- ------------ 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący przystąpił do punktu 14 porządku obrad.------------------------------------ 
Następnie Przewodniczący oświadczył, że Uchwała oznaczona w projekcie numerem 22 
oznaczona zostaje numerem 18. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę  
o następującej treści:----------------------------------------------------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C 
 
Na podstawie art. 393 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:-------- 
 
1. Pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki na podstawie Uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 roku (warunkowe podwyższenie), 
Spółka wyemituje nie więcej niż:--------------------------------------------------------------- 

a) 500.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających ich posiadaczy  
do objęcia akcji serii H1 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy;---------------------------------------------------------------------------- 

b) 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających ich posiadaczy  
do objęcia akcji serii H2 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy;---------------------------------------------------------------------------- 

c) 2.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii C, uprawniających ich posiadaczy  
do objęcia akcji serii H3 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy.---------------------------------------------------------------------------- 

2. Warranty serii A, B i C będą warrantami imiennymi.--------------------------------------- 
3. Emisja Warrantów subskrypcyjnych nastąpi dla wszystkich serii niezwłocznie  

po podjęciu uchwały o emisji warrantów, nie później niż do dnia  
31 października 2012 roku.---------------------------------------------------------------------- 
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4. Warranty emitowane będą w formie zdematerializowanej. Spółka będzie prowadziła 
rejestr warrantów w formie elektronicznej.--------------------------------------------------- 

5. Warranty emitowane będę nieodpłatnie.------------------------------------------------------- 
6. Każdy Warrant:----------------------------------------------------------------------------------- 

a) serii A  uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 akcji serii H1 po cenie 
emisyjnej;---------------------------------------------------------------------------------- 

b) serii B uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 akcji serii H2 po cenie równej  
125 % ceny emisyjnej;------------------------------------------------------------------- 

c) serii C uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 akcji serii H3 po cenie równej  
150 % ceny emisyjnej.------------------------------------------------------------------- 

7. Przez cenę emisyjną, o której mowa w ustępie 6 powyżej, rozumie się cenę emisyjną 
określoną dla inwestorów przy pierwszym podwyższeniu kapitału zakładowego 
Spółki  następującym po dniu 01 czerwca 2012 roku.--------------------------------------- 

8. Szczegółowe warunki dotyczące zasad obejmowania oraz wykonania prawa  
z Warrantów zostaną określone w uchwale Rady Nadzorczej na podstawie 
upoważnienia zawartego w Uchwale numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie Motywacyjnego Programu 
Menedżerskiego dla osób mających wpływ na rozwój Spółki ATON-HT S.A.--------- 

9. Prawa z Warrantów mogą być wykonane:---------------------------------------------------- 
a) dla Warrantów serii A od dnia 15 września 2012 roku;------------------------- 
b) dla Warrantów serii B od 01 kwietnia 2013 roku;------------------------------- 
c) dla Warrantów serii C od 01 kwietnia 2014 roku.------------------------------- 

Ostatecznym terminem wykonania praw z Warrantów jest dzień 31 grudnia 2014 roku.--- 
10. Warranty serii A, B i C nie mogą być zbywane, podlegają natomiast dziedziczeniu. 

Spadkobiercy, którzy odziedziczyli Warranty, w celu objęcia Warrantów  
oraz wykonania praw z Warrantów zobowiązani są do postępowania zgodnie  
z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale, uchwale Rady Nadzorczej  
w sprawie uchwalenia Motywacyjnego Programu Menedżerskiego dla osób 
mających wpływ na rozwój Spółki ATON-HT S.A., tak jak Osoby Uprawnione.------ 

 
§ 2 

Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 
działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru warrantów serii A, B i C 
przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik numer 1 do niniejszej 
Uchwały, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia 
prawa poboru warrantów serii A, B i C.------------------------------------------------------------ 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego, o którym mowa w Uchwale numer 17 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.----- 
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Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 7.451.552 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 7.292.004 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 159.548 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------ 
- 0 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- ------------------ 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący przystąpił do punktu 15 porządku obrad.------------------------------------ 
Następnie Przewodniczący oświadczył, że Uchwała oznaczona w projekcie numerem 23 
oznaczona zostaje numerem 19. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę  
o następującej treści:----------------------------------------------------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H1, H2 i H3 do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.  

w Warszawie lub wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
oraz ich dematerializacji 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, uchwala 
co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Postanawia się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H1, H2 i H3 do obrotu  
na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. 
w Warszawie lub wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu  
oraz ich dematerializacji,----------------------------------------------------------------------- 

2. upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności związanych  
z wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wszystkich akcji 
serii H1, H2 oraz H3 m. in. do:--------------------------------------------------------------- 
a) dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych  

z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji,  
o których mowa w ustępie 1 lub wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym 
Systemie Obrotu wszystkich akcji serii H1, H2 oraz H3,--------------------------- 

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie 
określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa  
w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,  
poz. 1538 ze zm.).------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
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Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 7.451.552 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 7.341.552 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 110.000 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------ 
- 0 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- ------------------ 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący przystąpił do punktu 16 porządku obrad i zaproponował do składu 
Rady Nadzorczej Pana Jarosława Kowalczyka.--------------------------------------------------- 
Innych kandydatur nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------- 
 
Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:----------- 
 

UCHWAŁA NR 20 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółk i pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 
 
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:------------------------- 
 

§ 1 
Powołuje się Pana Jarosława Kowalczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 
Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------ 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,  
że w głosowaniu oddano łącznie 7.451.552 ważnych głosów.----------------------------------- 
Za uchwałą oddano:----------------------------------------------------------------------------------- 
- 7.286.540 głosów „za”, ----------------------------------------------------------------------------- 
- 165.012 głosów „przeciw”, ------------------------------------------------------------------------ 
- 0 głosów „wstrzymujących się”.------------------------------------------------- ------------------ 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała, o treści jak wyżej, została 
podjęta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący przystąpił do punktu 17 porządku obrad.------------------------------------ 
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Wobec braku zapytań i wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad 
Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
ATON-HT Spółka Akcyjna .------------------------------------------------------------------------ 
Na tym protokół zakończono. ----------------------------------------------------------------------- 
Do protokołu dołączono listę obecności. ----------------------------------------------------------- 
 

*** 
 

§ 2. 
Do Aktu okazano:-------------------------------------------------------------------------------------- 
- odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego dla spółki pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna, według stanu  
na dzień 28 czerwca 2012 roku.---------------------------------------------------------------------- 
 

§ 3. 
Koszty tego Aktu ponosi Spółka pod firmą ATON-HT Spółka Akcyjna .-------------------- 
 

§ 4. 
Wypisy tego Aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.--------------------------------- 

 
§ 5. 

Pobrano:========================================================= 
 
 


