
 

 

Repertorium A numer 11629/2012 

 

A K T    N O T A R I A L N Y 

 

Dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwunastego w obecności notariusza w 

Warszawie Bartłomieja Jabłońskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy 

ulicy Świętokrzyskiej nr 36 lokal 12, przybyłego do budynku położonego w Warszawie przy 

ulicy Zawrat nr 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Socializer 

spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-702 Warszawa, ulica Zawrat nr 7, 

REGON: 142845026, NIP: 5213596835, KRS: 0000380389) („Spółka”). -----------------------  

 

PROTOKÓŁ 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Bartosz Majewski informując, że jako 

Członek Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że w 

dniu dzisiejszym, to jest 29 czerwca 2012 roku w budynku położonym w Warszawie przy 

ulicy Zawrat nr 7 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym 

porządkiem obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Otwarcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. --------------------------------------------------------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. --  

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

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. ------------------------------  

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. ---  

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011. --------------------------  

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 

obrotowy 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------  

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 i 

wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do 

podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. -----------------------------------------------------  
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10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. ------------------------------------------------  

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. ----------------------------------  

12. Odwołanie dotychczasowego członka Rady Nadzorczej. ----------------------------------------  

13. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------  

14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej. ------------------------------  

15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---  

16. Wolne głosy i wnioski. --------------------------------------------------------------------------------  

17. Zamknięcie obrad ZWZ. ------------------------------------------------------------------------------  

Ad 2 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------  

Bartosz Majewski poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego 

niniejszego Zgromadzenia. Bartosz Majewski oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w 

osobie Łukasza Misiukanisa. ------------------------------------------------------------------------------  

Bartosz Majewski zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----------------------------------  

„Uchwała nr 1 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

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

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna postanawia 

wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza 

Misiukanisa. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

Bartosz Majewski stwierdził, że: -------------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym wzięło udział łącznie 1.067.686 ważnych głosów z 1.067.686 akcji, 

które stanowią 86,10% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------  

- za oddano 1.067.686 głosów, ----------------------------------------------------------------------------  

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

- wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------  
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- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------  

Bartosz Majewski oświadczył, że wobec faktu, że za tą uchwałą oddano 1.067.686 głosów, to 

uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------  

Ad 3 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------  

Następnie Łukasz Misiukanis oświadczył, że wybór przyje i objął funkcję Przewodniczącego 

Zgromadzenia, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: --------------  

- na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 w Warszawie przy ulicy Zawrat nr 7 zostało zwołane 

przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, -----------------------------------------------  

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w sposób formalny, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu 

Spółki, odbywa się prawidłowo, a wobec faktu, że na Zgromadzeniu obecni są uczestnicy 

reprezentujący łącznie 1.067.686 akcji dających 1.067.686 głosów na ogólną liczbę 

1.240.000 akcji dających 1.240.000 głosów, to Zgromadzenie to odbywa się prawidłowo i 

jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad. -----------------  

Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący podpisał tę listę i wyłożył ją do wglądu 

Akcjonariuszy na czas trwania Zgromadzenia, a następnie przystąpił do realizacji porządku 

obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ad 4 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------------------------------------  

„Uchwała nr 2 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

1. Otwarcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. --------------------------------------------------------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. --  

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

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. ------------------------------  

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. ---  

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011. --------------------------  
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8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 

obrotowy 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------  

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 i 

wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do 

podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. -----------------------------------------------------  

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. ------------------------------------------------  

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. ----------------------------------  

12. Odwołanie dotychczasowego członka Rady Nadzorczej. ----------------------------------------  

13. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------  

14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej. ------------------------------  

15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---  

16. Wolne głosy i wnioski. --------------------------------------------------------------------------------  

17. Zamknięcie obrad ZWZ.” ----------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu jawnym wzięło udział łącznie 1.067.686 ważnych głosów z 1.067.686 akcji, 

które stanowią 86,10% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------  

- za oddano 1.067.686 głosów, ----------------------------------------------------------------------------  

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

- wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za tą uchwałą oddano 1.067.686 głosów, to 

uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------  

Ad 5 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------------------------------------  

„Uchwała nr 3 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------  
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§ 2 

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu jawnym wzięło udział łącznie 1.067.686 ważnych głosów z 1.067.686 akcji, 

które stanowią 86,10% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------  

- za oddano 1.067.686 głosów, ----------------------------------------------------------------------------  

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

- wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za tą uchwałą oddano 1.067.686 głosów, to 

uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------  

Ad 6 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------------------------------------  

„Uchwała nr 4 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 

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

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

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (po rozpatrzeniu) zatwierdza sprawozdanie finansowe 

Spółki za okres od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r. obejmujące: --------------------------------------  

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

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

wykazuje kwotę 2.863.543,60 zł; --------------------------------------------------------------  

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.03.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 

wykazujący zysk netto w kwocie 813.441,15 zł, ---------------------------------------------  

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.03.2011 r. do dnia 

31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.190.781,55 zł, ---  

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.03.2011 r. do dnia 

31.12.2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

921.973,22 zł, -------------------------------------------------------------------------------------  

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------  
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§ 2 

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu jawnym wzięło udział łącznie 1.067.686 ważnych głosów z 1.067.686 akcji, 

które stanowią 86,10% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------  

- za oddano 1.067.686 głosów, ----------------------------------------------------------------------------  

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

- wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za tą uchwałą oddano 1.067.686 głosów, to 

uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------  

Ad 7 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----------------------------------  

„Uchwała nr 5 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 

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

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

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.03.2011 r. do 

31.12.2011 r. w kwocie 813.441,15 zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy. ---------------  

§ 2 

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu jawnym wzięło udział łącznie 1.067.686 ważnych głosów z 1.067.686 akcji, 

które stanowią 86,10% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------  

- za oddano 1.067.686 głosów, ----------------------------------------------------------------------------  

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

- wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za tą uchwałą oddano 1.067.686 głosów, to 

uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------  
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Ad 8 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----------------------------------  

„Uchwała nr 6 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2011. 

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

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

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (po rozpatrzeniu) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 

działalności Spółki za okres od 01.03.2011 r. do 31.12.2011 r. --------------------------------------  

§ 2 

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

Ad 9 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w tym punkcie porządku obrad nie podjęto żadnych uchwał. -  

Ad 10 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------------------------------------  

„Uchwała nr 7 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011. 

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

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

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Łukaszowi 

Misiukanis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----  

§ 2 

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------  
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- w głosowaniu tajnym wzięło udział łącznie 367.686 ważnych głosów z 367.686 akcji, które 

stanowią 29,65% kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------------------  

- za oddano 367.686 głosów, ------------------------------------------------------------------------------  

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

- wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono, --------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu nie uczestniczyło 700.000 akcji należących do akcjonariusza Łukasza 

Misiukanis z uwagi na art. 413 kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za tą uchwałą oddano 367.686 głosów, to 

uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------  

Ad 11 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------------------------------------  

„Uchwała nr 8 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

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

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

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu 

Bartoszowi Majewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym wzięło udział łącznie 1.067.686 ważnych głosów z 1.067.686 akcji, 

które stanowią 86,10% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------  

- za oddano 1.067.686 głosów, ----------------------------------------------------------------------------  

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

- wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------  
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Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za tą uchwałą oddano 1.067.686 głosów, to 

uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------  

„Uchwała nr 9 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

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

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

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewie 

Gułajskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. ---------  

§ 2 

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym wzięło udział łącznie 1.067.686 ważnych głosów z 1.067.686 akcji, 

które stanowią 86,10% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------  

- za oddano 1.067.686 głosów, ----------------------------------------------------------------------------  

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

- wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za tą uchwałą oddano 1.067.686 głosów, to 

uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------  

„Uchwała nr 10 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu 

Tomaszowi Robertowi Moroz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym wzięło udział łącznie 1.067.686 ważnych głosów z 1.067.686 akcji, 

które stanowią 86,10% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------  

- za oddano 1.067.686 głosów, ----------------------------------------------------------------------------  

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

- wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za tą uchwałą oddano 1.067.686 głosów, to 

uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------  

„Uchwała nr 11 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

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

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

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu 

Marcinowi Markowi Michnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

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

§ 2 

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym wzięło udział łącznie 983.294 ważne głosy z 983.294 akcji, które 

stanowią 79,29% kapitału zakładowego, ----------------------------------------------------------------  

- za oddano 983.294 głosy, --------------------------------------------------------------------------------  

- przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------  
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- wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono, --------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu nie uczestniczyło 84.392 akcje należące do akcjonariusza Marcina Marka 

Michnickiego z uwagi na art. 413 kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za tą uchwałą oddano 983.294 głosy, to 

uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------  

„Uchwała nr 12 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

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

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

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu 

Krzysztofowi Czapla absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym wzięło udział łącznie 1.067.686 ważnych głosów z 1.067.686 akcji, 

które stanowią 86,10% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------  

- za oddano 1.067.686 głosów, ----------------------------------------------------------------------------  

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

- wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za tą uchwałą oddano 1.067.686 głosów, to 

uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------  

Ad 12 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------------------------------------  
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„Uchwała nr 13 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Ewę 

Gułajską. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym wzięło udział łącznie 1.067.686 ważnych głosów z 1.067.686 akcji, 

które stanowią 86,10% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------  

- za oddano 1.067.686 głosów, ----------------------------------------------------------------------------  

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

- wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za tą uchwałą oddano 1.067.686 głosów, to 

uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------  

Ad 13 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------------------------------------  

„Uchwała nr 14 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana 

Jacka Świderskiego. ----------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu tajnym wzięło udział łącznie 1.067.686 ważnych głosów z 1.067.686 akcji, 

które stanowią 86,10% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------  
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- za oddano 1.067.686 głosów, ----------------------------------------------------------------------------  

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

- wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za tą uchwałą oddano 1.067.686 głosów, to 

uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------  

Ad 14 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------------------------------------  

„Uchwała nr 15 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić regulamin Rady Nadzorczej w 

brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. --------------------------------------------  

§ 2 

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu jawnym wzięło udział łącznie 1.067.686 ważnych głosów z 1.067.686 akcji, 

które stanowią 86,10% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------  

- za oddano 1.067.686 głosów, ----------------------------------------------------------------------------  

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

- wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za tą uchwałą oddano 1.067.686 głosów, to 

uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------  

Ad 15 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------------------------------------  
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„Uchwała nr 16 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Socializer Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

w dniu 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić regulamin Walnego Zgromadzenia 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----------------------------------------  

§ 2 

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

Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------  

- w głosowaniu jawnym wzięło udział łącznie 1.067.686 ważnych głosów z 1.067.686 akcji, 

które stanowią 86,10% kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------  

- za oddano 1.067.686 głosów, ----------------------------------------------------------------------------  

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

- wstrzymało się 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za tą uchwałą oddano 1.067.686 głosów, to 

uchwała ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------  

Ad 16 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w tym punkcie porządku obrad nie podjęto żadnych uchwał. -  

Ad 17 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie 

Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Do protokołu załączono listę obecności, a także treść regulaminu Rady Nadzorczej oraz treść 

regulaminu Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------  

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----------------------------------------------------------------  

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. ----  

Tożsamość Przewodniczącego – Łukasza Misiukanis, syn Józefa i Barbary, zamieszkałego: 

02-757 Warszawa, ulica Pory nr 59 m. 23, notariusz stwierdził na podstawie dowodu 

osobistego: AKL 916953. -----------------------------------------------------------------------------------  

Opłaty: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1) taksa notarialna na podstawie § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 

roku Nr 148 poz.1564 ze zmianami) ---------------------------------------------------- 1.100,00 zł 

2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie 

art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 

54, poz. 535 ze zmianami) w kwocie ----------------------------------------------------- 253,00 zł 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ------------------------------------------------------  


