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AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czelwca dwa tysiące dwunastego roku (30.06.2012) ja notariusz

Magdalena SZYDLUK, plowadząca Kancelarię Notarialną w Nowym Dworze

Mazowiecklm, przy ulicy Bohaterów Modlina nr 36, sporządziłam ------

PRoToKoŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY
Spółki pod firmą easycAll.pl S'A. z sieózibą w Warszawie wpisanej do Rejestru

Przedsiębiorcow KJajowego Rejestru Sądowego pod ff KRS 0000342202 co wynika z

okazanego odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców, wydanego przęz oddział

Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie ulica Czerniakowska

100' według Stanu na dzien czternastego maja dwa tysiące dwunastego roku (14.05.2012)

Zapewniąąc, Że stan wpisów wynikający z poryŻszego rejestru do dnia dzisiejszego nie

uległ zmtanie, z następującym porządkiem obrad:-_----

1. Otwarcie obrad Zwyczapego Walneg o ZgromadzeniaAkcjonariuszy. --------

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołanta Zwryczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcj onariu szy or azj ego zdolności do podej mowania uchwał. ----- ------

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdanta Rady NadzorczĄ Spółki z dziaŁa|ności w 2011 roku,

a takŻe sprawozdania Rady Nadzorczej Społki z wyników oceny sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki

za2OI1 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej,

o których mowa povłyŻej.
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'J 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządaz działa|ności Społki za20l1 rok i podjęcie

uchwały w sprawie zatwrcrdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

201 1 rok.

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki zaZOIl rok i podjęcie uchwały w ;ł'" ji.

sprawie zatwierdzenia sprawozóaniafinansowego Społki za2Oll rok. _ 
l ,i., .i,:

i \ "'#':i8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Społki za20l1 rok. _-----_--''. 
-''- "' ai ;

g. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Prezesowi Zarządu

Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2011 roku. -----

10' Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązkow w Ż0I1 roku'

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium człoŃowi Rady Nadzorczej

Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązkow w 2011

roku. ------

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2011 roku'

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Pawłowi Antoniemu Kosseckiemu z wykonania obowiązków w 2011 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązkow w 2011

roku. ------

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmianw składzie Rady Nadzorczej'

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad

Ad. 2. Zwycząne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu taiuypq wybrało

jednogłośnie Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Michała Pawła Jakubowskiego'

PESEL 8OO4Ż9O]774, zamieszkałego w Nowym Dworze Mazowięckim (kod 05-101)

przy ulicy MłodzieŻowej nr 7 m. 40. Jednocześnie z uwagi na fakt, Że w Zvryczajnym
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Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udział' bierzę tylko dwóch akcjonariuszy

odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------_

Ad. 3. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził' Żę na Zgromadzeniu

reprezentowanych jest 2 (dwóch) Akejonariuszy posiadających Łącznie 996.150

(dziewięćset dziewięódziesiąt SZeść tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji i głosów, co stanowi

82,230ń (osiemdziesiąt dwa procent i dwadzieścia trzy setnych procenta) kapitału

zakładowego. Stwierdził, Żę Zgromadzenie Zostało prawidłowo Zwołane poptzez

ogłoszenie na Stronie internetowej Społki oraz rapoll bteŻący ESPI nr 1l2OI2 z dnia

czwartego czerwca dwa tysiące dwunastego (04.06.2012) roku otaz Że zdolne jest do

po dej mow an:.a w ląząCych uchwał

Ad. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie (996.150 głosami

"za") przyjęło przedstawiony porządek obrad.

Ad. 5. Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwala nr 112012

Złv y czajnego Wa ln e g o Zgr omadzenia Akcj o n a riu szy S p ó łki

pod firmą easyCALL.pI S.A. z siedzibą rv Warszawie

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprilwie przyjęcia sprawox,rlunia Rady Nutlzorczej z dziułalności za rok 201I, a także

sprawozdania Rudy Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawo7dania Zarządu z

działalności Spółki za 20lI rok oraz spruwozdaniaJinansowego Spółki za 2011 rok

$1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Społki pod firmą easyCAll.pl S.A. z siedzibąw

Warszawie, niniejszym dzialając na podstawie art. 395 $ 2 pkt l) w zw. z art. 382 $ 3

Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzęnlu zatwtetdza sprawozdanie Rady Nadzorczej

z działalności Spółki Za rok 20II, a takŻe sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z

wynikow oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Za 20II rok otaz

sprawozdania finansowego Spółki Za2071 rok.

s2

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Za uchwałąoddano 996.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0' -------
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Uchwala nr 2/2012

Zw y czajne go W aln e go Zgr omadzenia A kcj o n ariu szy S p ółki

pod firmą easyCAll.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2Al2 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Społki pod firmą easyCAll.pl S.A. z siedzlbą

w Warszawte, działając na podstawie art' 395 $ 2 pkt i) Kodeksu spółek handlowych

po rozpattzeniu zatwierd'za sprawozdanie Zarządu z dziaŁalności Spółki za2O7l rok. ----

s2

Uchwała wchodzi w Życie z dnięmpodjęcia.

Zauchwałąoddano 996.150 głosów' przeciw - 0' wstrzymało się - 0. -------

Ad. 7. Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchrvała nr 312012

Zwy czajne go Wa ln e go Zgr omadzen ia Akcj on a riu szy S p ó łki

pod firmą easyCAll.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie zahpierdzenia sprawozdaniafinansowego Spółki zct 20It rok

s1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Społki pod firmą easyCAll.pl S.A. z siedzibą

w Warszawte, działając na podstawie art. 395 $ 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych

zatwietdza sprawozdanie finansowe Spółki za2OI1 rok, na które składają się: ---_-------

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzien 31 grudnia 2O|1 r., który po stronie aktywów

i pasywów wykazuje sumę 1.943.626,83 zł (słownie: jeden milion dziewięóset

czterdziesci trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześc złotych 83/100),

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2O1l r. do dnia 3l grudnia

2a11 r.' vłykazujący stratę netto w kwocie 159.648,33 zł (słownie: sto

$1
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pięćdziesiąt dziewięó tysięcy szęśćset czterdzieści osiem zŁotych 33/100),-----

rachunek przepływow pieniężnychza okres od dnia 1 stycznia Ż0II r. do dnia

31 grudnia 2Ol1 r., wykazujący zwiększenie stanu środkow pienięznych w

ciągu roku obrotowego o kwotę 554.645,12 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt

cztery tysiące sześćset czterdzięści pięć złotych I2ll00),

zestawieni e zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia

l stycznia 2OI1 r. do dnia 31 grudnia 2OII r., wykazujące zwiększenie kapitału

własnego o kwotę 43O.421,67 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy

czterysta dwadzieŚcia jeden złotych 67lI00),

dodatkowe informacje i objaśnienia' -----_---

$2

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Zauehwałąoddano 996.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się _ 0" ------_

Ad. 8. Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwala nr 412012

Zwy czajnego Waln e g o Zgr omadzenia Akcj o n ariuszy S p ó łki

pod firmą easyCAll.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z rlnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie pokryciu straty Spółki za 2011 rok

d)

Walne Zgromadzente

Warszawie, działa.jąc

Spółki za2071 rok w

sześÓset cztetdzieŚct

$1

Akcjonariuszy Społki pod firmą easyCAl-I,.pl S.A. z siedzibąw

na podstawie art. 395 s Ż pkt 2), postanawia pokryć stratę netto

kwocie L5g'648,33 zł (słownie: sto pięÓdziesiąt dziewięó tysięcy

o si em złoty ch 3 3 / i 0 0) z zy sku z lat przy szłych" -------

s2

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Zauchwałąoddano 996'150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się _ 0' --------

Ad. 9. Pod.jęto uchwałę następującej treści:
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Uchwała nr 512012

Zwy czajnego Walne g o Zgr omadzenia Akcj o n a riusry S p ó łki

pod firmą easyCAll"pt S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenig absolutorium Prezesowi Zarządu

l$
! ,:i

i1::!l

Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2011 roku

$1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Społki pod firmą eaSyCALL.pl S.A. z siedzibą w

Warszawie, działając na podstawie art. 395 $ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,

udztela Panu Michałowi Pawlowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania pruęZ

niego obowiązkow Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31

grudnia 2011 roku.

s2

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Zqodnie z art. 413 s 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad ninieisza

uchwała nie brał udziału akcionariusz. będacy Prezesem Zarzadu Spółki Pan Miehał

paweł "lannowsxi.
W głosowaniu tainym za uchwałąoddano 330.000 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się

-0.

Ad. 10. Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 6/2012

Zwy czajnego Wa ln e g o Zgr omadzenia Akcj on a riu szy S p ó lki

pod firmą easyCAll.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie utlzielenia ubsolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania abowiązkółu w 20I1 roku

s1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCAl-I-.pl S.A. z siedzibą w

Warszawie, działając na podstawie ar1. 395 $ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,

udzięla Pani Joannie llelenie Jakubowskiej absolutorium z wykonania przez nią
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obowiąkow członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia

31 grudnia 201 1 roku.

s2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tainym zauchwałąoddano 996.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się

-0.

Ad. 11. Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 712012

Zw y czajnego Wa I n e g o Zgr omadzenia Akcj o n a riu sry S p ółki

pod firmą easyCAll.pl S.A. z siedzibą rv Warszawie

z dnia 30 czenvca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Piotrowi Hubertowi Muzurkiewiczowi 7luykonania obowiązków w 2011 roku

$1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCAll"pl S'A" z siedzibą w

Warszawie , óziałając na podstawie art. 395 $ 2 pkt3) Kodeksu spółek handlowych udziela

Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczolvi absolutorium z wykonania przez niego

obowiązkow członka Rady Nadz orczej w okresie od dnia l stycznia 201 1 roku do dnia 31

grudnia 2011 roku.

$2

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia"

Zgodnie z art. 413 s 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad ninieisza

uchwała nie brał udział akcionariusz' bedacy członkiem Radv Nadzorczei Spółki

Pan Piotr Hubert Mazurkiewicz. -------:-----

W głosowaniu tainvm za uchwałą oddano 666.150 głosów' ptzeciw _ 0, wstrzymało się

-0.

Ad. 12. Podjęto uchwałę następującej treści:

IIchwała nr 812012

Złv y czajneg o W a ln e g o Zgr omadzenia Akcj o n a ri u sry Spółki
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pod firmą easyCAll.pt S'A' z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w spruwie udzielenia ubsolutorium członkowi Rudy Nadzorczej

Punu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi 7, wykonania obowiązków w 201] roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCAll'pl S'A' z siedzibą w

Warszawie , działającna podstawie ań. 395 s 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela

Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi absolutorium z wykonanla przęz niego obowiązków

człortkaRady Nadzorczej w okresie od dnia i stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia

2011 roku

s2

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia'

W głosowaniu tainvm zauchwałąoddano 996.150 głosów' przeciw - 0, wstrzymało się

Ad. 13. Podjęto uchwałę następującej treŚct:

Uchwała nr 9l20l2

ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariusrySpółki

pod firmą easyCAl-I''pl S'A' z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czenvca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Panu Pawłowi Antoniemu Kosseckiemu z wykonania obowiązków w 201l roku

$1

Walne Zgtomadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCAll'pl S'A' z siedzibą w

Warszawie , działającna podstawie ań. 395 $ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela

Panu Pawłowi Antoniemu Kosseckiemu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków członka Rady Nadz orczej w okresie od dnia 1 stycznia 201 1 roku do dnia 31

grudnia 2011 roku

$1

-0.

s2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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W głosowaniu tainym zauchwałąoddano 9g6'15ogłosów, przeciw_ 0, wstrzymało się
-0.

Ad. 14. Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 70/Ż012
Zw y czajn ego WaIn eg o Zgr o madzenia Akcj o n a riu szy Sp ó łki

pod firmą easyCALL.pI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012łoku

tu sprawie udzielenia obsolutorium członkowi Rody Nadzorczej
Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonałtia obowiązków w 2011 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCAll.pl S.A. z siedzibąw
Warszawie, działając na podstawie arl. 395 $ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowyc h oraz,
udziela Panu Piotrowi romaszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonan ia przez
niego obowiązków człoŃa Rady Nadzorczej w okresie od dnia 7 stycznia2011 roku do
dnia 3l grudnia 201 I roku.

Uchwała wchodzi w Życie z dniempodjęcia.

W głosowaniu tainym za uchwałąoddano 996.150 głosów, przeciw_ 0, wstrzymało się
-0.

Ad. 15a" Podjęto uchwałę następującej treśei:

Uchrvała nr 1l/2012
Zw y czajn ego Wa In eg o Zgr om a dzenia A kcj o n a ri u szy S p ó łki

pod firmą easyCAll"pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie odwołania Pana Piotra Huberta Mazurkiewicztl
z.fun kcji członka Rarly Naclzorc7ej

$1

$2

Walne Zgromadzenie

Warszawie, działając

Pana Piotra Huberta

sl
Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCAll.pl S.A. z siedzibą w
na podstawie arl' 385 $ 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje
Mazurkiewicza z funkcji człoŃaRady Nadz orczej.-----
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$2

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tainvm zauchwałąoddano 996.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało

\'
\

Ad. 15b. Podjęto uchwałę następującej treści: -----------:

Uchwała nr 1212012

Zw y czajnego Waln e g o Zgr omadzenia Akcj o n a riu szy S p ó lki

pod firmą easyCAll.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Pana Roberta Rybskiego na członka Rudy Nadzorczej Spółki

s1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCAll.pl S'A. z siedzibą w

Warszawie' dziaŁając na podstawie art. 385 s 1 Kodeksu społek handlowych, powołuje

Pana Roberta Rybskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

$2

Uchwała wchodzi w życle z dniem podjęcia.

W głosowaniu tainym za uchwałąoddano 996.150 głosów, przeciw _ 0, wstrzymało się

Ad. 16. Przewodniczący postanowił przejśc do następnego punktu obrad Zgromadzenia

poniewaz Żadna z obecnych osób nie zgłosiła w tym miejscu wniosków oraz innych

spraw' podlegaj ących rozpatrzeniu ptzez Zgromadzenie. -------

Ad. 23 Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia AkcjonaTluszy.

Do protokołu dołączono listę obecności.

Wypisy mogąbyó wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej |tczbie.

Koszty aktu ponosi Spółka.

Notariusz nie pobrał podatku na podstawie ar1. l ustawy o podatku od czynności

cyvilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz" 450 z pożn" zm.).

Notariusz pobrał na podstawr"e rczp" w sprawie taksy notarialnej (Dz' U" z 2004r. Nr
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- taksa notarialna na podstawie $ 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnta

28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej :---------

- podatek Yat 23oń napodstawie;;;;.; ;; ';;;;' ; ::r::::"i:'"
podatku od towarów i usług (Dz.U Nr 54, poz. 535 ze zm)-----------------46,00 zŁ

Razem pobrano:-- -----246,00 zł

( dwieście czterdzieści sześć złotych).---

Niniejsza czynność nie jest przedmiotem pobrania podatku od czynności

cywilnoprawnyclr na podstawie art" l ustawy z dnia 9 wrzęśnia 2000 roku o podatku od

czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. IJ. z 2007 r. Nr 68 poz. 450 z poźn.

zm.).-------

Akt ten został odczytanYo PrzYjQty i podpisany..*--

Na oryginale aktu właścirve podpisy.
Kancelaria Notarialna-Magdalena Szydluk-Notariusz
Michał Szydluk - Notariusz, SPoŁKA CYWILNA
05- 1 00 Nołvy Dlv ó r Mazorviecki,,ql.^B ghr'Ą,{o d lina n r 3 6.
REPERTORIUM A Nr ; ......,....i.1*.g,,.tZOtZ r.
WYPIS ten wyd ano........)f.?..,Li.*......
Pobrano : taksy notarialnej z $ 12 iozp.Min.spran'.2 dnia 2g.vl.2004 r.
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ralTic jna ksynl a lnych sta rvek ta ksy, noĘ r,ia ln ej ( Dz. U. n r l 48, poz"

f 56{ ) .;,J.;.1...21 oraz podatek Vat 2J % L.l..i.-)"21.

Nolvy Dwór Mazowiecki,dnia .."..i.,*-,.!..Ę ..201Ż r.
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