
Repertorium A nr   2481/2012 

 

AKT    NOTARIALNY 

 

Dnia dwudziestego lipca dwa tysiące dwunastego roku (20-07-2012) w budynku 

przy ulicy Grochowskiej 280 lok. 10 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą abeoNET Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie (adres: 00-180 Warszawa, ul. Miła 6, REGON 142755369, NIP 522-

297-16-69) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711, 

zwanej dalej „Spółką”. Przy niniejszym akcie okazano odpis pełny z wyżej 

wymienionego rejestru wydany przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego w Warszawie ul. Czerniakowska 100, w dniu 3 lutego 2012 

roku, godz. 13:15:44. Z tego Zgromadzenia Krzysztof Buk notariusz w 

Warszawie, prowadzący swoją Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy 

Grochowskiej 280 lok. 10, spisał  protokół następującej treści:---------------------- 

 

P R O T O K Ó Ł 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej  
 

§ 1- Przewodniczący Zgromadzenia Andrzej Wojno otworzył Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie po przerwie zarządzonej w dniu 18 lipca 2012 r. do godziny 16
00

 

dnia dzisiejszego.-------------------------------------------------- ------------------- ----- 

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Wojno, syna Stefana i 

Barbary, zamieszkałego w 04-052 Warszawie, przy ulicy Grenadierów numer 

25/27 m. 32 Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego 

numer AUM617769, ważnego do dnia 12 stycznia 2022 r., PESEL 

64112001098.------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:----------- 

1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

abeoNET S.A. w dniu 20 lipca 2012 r., odbywającym się po przerwie 

zarządzonej w dniu 18 lipca 2012 r., podpisał ją i wyłożył do wglądu na 

czas Zgromadzenia,--------------------------------------------------- --------- --- 

2) stwierdził, że Spółka abeoNET S.A. jest spółką publiczną,  ----------------- 

3) stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane 

prawidłowo oraz prawidłowo zarządzono przerwę, a zatem Walne 

Zgromadzenie jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż 

zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu 

na liczbę reprezentowanych na nim akcji. --------------------------------------  

§ 3- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji punktu 8 

porządku obrad i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 15 w następującym 

brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Uchwała nr 15 

z dnia 20 lipca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do 

ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

działając na podstawie przepisu art. art. 430 k.s.h oraz postanowienia § 27 pkt 2 

statutu Spółki uchwala co następuje: ---------------------------------------------------- 

§ 1. 
Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w zakresie treści 

paragrafów: ---------------------------------------------------------------------------------- 

1. pierwszego (§ 1), którego dotychczasowa treść w brzmieniu: ------------------- 

„1. Spółka akcyjna zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą 

abeoNET Spółka Akcyjna. ---------------------------------------------------------------- 

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu abeoNET S.A. a także 

wyróżniającego ją znaku graficznego.” ------------------------------------------------- 

otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------------------- 

„1. Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod 

firmą Abeo Invest  Spółka akcyjna. ----------------------------------------------------- 

2. Spółka Akcyjna używać będzie skrótu firmy w brzmieniu Abeo Invest S.A. a 

także wyróżniającego ją znaku graficznego.” ------------------------------------------ 

2. drugiego ustęp piąty (§ 2 ust. 5), którego dotychczasowa treść w brzmieniu:-- 

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  --------------------------------------------- 

a) 77.11.Z  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,---- 

b) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli,  ------------------------------------------------------------------ 

c) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,-- 

d) 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,  --------------- 

e) 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,  ------------- 

f) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, ---------------------------------------- 

g) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  --- 

h) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami 

informatycznymi,  -------------------------------------------------------------------------- 

i) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 

informatycznych i komputerowych,   ---------------------------------------------------- 

j) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi 

(hosting) i podobna działalność, --------------------------------------------------------- 

k) 63.12.Z - Działalność portali internetowych,  ---------------------------------- 
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l) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,  ------------------------------- 

m) 64.91.Z - Leasing finansowy,  ---------------------------------------------------- 

n) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,   ----------------------------- 

o) 65.11.Z - Ubezpieczenia na życie, ----------------------------------------------- 

p) 65.12.Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia 

majątkowe,  --------------------------------------------------------------------------------- 

q) 64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji 

finansowych, -------------------------------------------------------------------------------- 

r) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ----- 

s) 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,  --------------------------------- 

t) 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów 

wartościowych i towarów giełdowych, - ------------------------------------------------ 

u) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ------------------------------- 

v) 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, ------------ 

w) 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,  --------------- 

x) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  ----------- 

y) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi,   -------------------------------------------------------------------------- 

z) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,   ---------------------- 

aa) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z 

wyłączeniem holdingów finansowych,   ------------------------------------------------ 

bb) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,  ------- 

cc) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania,   ------------------------------------------------------------- 

dd) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, ----------------------------------- 

ee) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 

radio i telewizji,  ---------------------------------------------------------------------------- 

ff) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych,  ------------------------------------------------------------------------------ 

gg) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet),   -------------------------------------------------------------- 

hh) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 

pozostałych mediach,  --------------------------------------------------------------------- 

ii) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,  ----------------------------------- 

jj) 74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana.” --------------------------------------------------------------- 

otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------------------- 

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  --------------------------------------------- 
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a) 22.2 - produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, ---------------------------- 

b) 24.5 - odlewnictwo metali,  ------------------------------------------------------- 

c) 25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i 

urządzeń,  ------------------------------------------------------------------------------------ 

d) 28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, ------- 

e) 29 - produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z 

wyłączeniem motocykli, ------------------------------------------------------------------ 

f) 29.10.B Produkcja samochodów osobowych, ---------------------------------- 

g) 30 - produkcja pozostałego sprzętu transportowego, -------------------------- 

h) 30.91.Z - produkcja motocykli, --------------------------------------------------- 

i) 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn, -------------------------------------- 

j) 33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,   

k) 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, ------------------- 

l) 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, --- 

m) 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa 

pojazdów samochodowych, --------------------------------------------------------------- 

n) 46.1 - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, ----------------------------- 

o) 46.6 - sprzedaż hurtowa maszyn , sprzętu i dodatkowego wyposażenia, --- 

p) 46.7 - pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, ------------------------ 

q) 47.91 - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 

wysyłkowej lub Internet, ------------------------------------------------------------------ 

r) 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  --- 

s) 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami 

informatycznymi,  -------------------------------------------------------------------------- 

t) 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 

informatycznych i komputerowych, ----------------------------------------------------- 

u) 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi 

(hosting) i podobna działalność, --------------------------------------------------------- 

v) 63.12.Z - działalność portali internetowych, ------------------------------------ 

w) 64.20.Z - działalność holdingów finansowych, -------------------------------- 

x) 64.30.Z - działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji 

finansowych, -------------------------------------------------------------------------------- 

y) 64.91.Z - leasing finansowy,  ----------------------------------------------------- 

z) 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów, ------------------------------- 

aa) 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ----- 

bb) 65.11.Z - ubezpieczenia na życie,  ----------------------------------------------- 

cc) 65.12.Z - pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia 

majątkowe, ---------------------------------------------------------------------------------- 

dd) 66.11.Z - zarządzanie rynkami finansowymi,  ---------------------------------- 
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ee) 66.12.Z - działalność maklerska związana z rynkiem papierów 

wartościowych i towarów giełdowych, - ------------------------------------------------ 

ff) 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ------------------------------- 

gg) 66.22.Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, ------------- 

hh) 66.30.Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami, ---------------- 

ii) 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  ------------ 

jj) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi, ---------------------------------------------------------------------------- 

kk) 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ------------------------ 

ll) 70- działalność firm centralnych. Doradztwo związane z zarządzaniem, --- 

mm) 70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z 

wyłączeniem holdingów finansowych, -------------------------------------------------- 

nn) 70.21.Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,  ------- 

oo) 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania, --------------------------------------------------------------- 

pp) 71 - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy 

techniczne, ---------------------------------------------------------------------------------- 

qq) 73.11.Z - działalność agencji reklamowych, ------------------------------------ 

rr) 73.12.A - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 

radio i telewizji,  ---------------------------------------------------------------------------- 

ss) 73.12.B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w 

mediach drukowanych,  ------------------------------------------------------------------- 

tt) 73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w 

mediach elektronicznych (Internet), ----------------------------------------------------- 

uu) 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 

pozostałych mediach,  --------------------------------------------------------------------- 

vv) 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej,  ----------------------------------- 

ww) 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, --------- 

xx) 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 

gdzie indziej niesklasyfikowana, --------------------------------------------------------- 

yy) 77.11.Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, ---- 

zz) 77.12.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli,  ------------------------------------------------------------------ 

aaa) 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 

bbb) 77.34.Z - wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,  -------------- 

ccc) 77.35.Z - wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,  ------------ 

ddd) 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, ---------------------------------------- 

eee) 95.11.Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 
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fff) 96.09 - pozostała działalność usługowa. ---------------------------------------- 

§ 2. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia 

tekstu jednolitego statutu Spółki. -------------------------------------------------------- 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru. ---------------------------- 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu oddano ważne głosy z 932.372 akcji, procentowy udział tych akcji 

w kapitale zakładowym wynosi 77,70 %. Łączna liczba ważnych głosów 

wyniosła 1.332.372. Głosów „za” nie było, głosów „przeciw” oddano 1.332.372, 

głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie nie 

podjęło Uchwały Nr 15. ------------------------------------------------------------------- 

§ 4- W ramach punktu 9 porządku obrad akcjonariusz FIN GERO Spółka 

Akcyjna S.K.A. złożył wniosek o odstąpienie od głosowania nad uchwałami w 

sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i zaproponował podjęcie w tej 

sprawie uchwały o charakterze porządkowym o następującej treści: Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałami 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----------------------------------------  

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu oddano ważne głosy z 932.372 akcji, procentowy udział tych akcji 

w kapitale zakładowym wynosi 77,70 %. Łączna liczba ważnych głosów 

wyniosła 1.332.372. Głosów „za” oddano 1.332.372, głosów „przeciw” i 

„wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło 

wyżej zaproponowaną uchwałę o charakterze porządkowym.------------------------  

§ 5- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji punktu 10 

porządku obrad i poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 16 w następującym 

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

Uchwała nr 16 

z dnia 20 lipca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki 

oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów 

subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E do obrotu na rynku 

zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o 

dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz 

akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, oraz na dematerializację 

tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów 
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Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia 

Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABEONET S.A. z siedzibą w Warszawie, 

działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 

kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  --------------------------------- 

§ 1. 
1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej 

niż 3.000.000 (trzy miliony) warrantów subskrypcyjnych serii A 

uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 

0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. --------------  

2. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby wskazane 

przez Zarząd Spółki. ------------------------------------------------------------------- 

3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie. --------------- 

4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 

(jednej) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt 

groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. --------------------------------------- 

5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do 

dnia 30 czerwca 2013 roku. ----------------------------------------------------------- 

6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi na okaziciela 

o nieograniczonej zbywalności. ------------------------------------------------------ 

7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o których 

mowa w ust. 2 po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2. - ------------------------------------- 

8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone 

przez osoby, o których mowa w ust. 2, w terminie 7 (siedem) dni od daty 

złożenia oferty przez Spółkę.  ------------- ------------------------------------------- 

9. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty 

subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -------- 

10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do 

podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.-------------------- 

§ 2. 
1. Celem realizacji emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 1, 

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie 

kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden 

milion sześćset pięćset tysięcy złotych). ---------------------------------

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze 

emisji  nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o 

wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-------------------------- 

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w 
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celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów 

subskrypcyjnych serii A. --------------------------------------------------------------- 

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów 

subskrypcyjnych serii A. --------------------------------------------------------------- 

4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E upływa w dniu 30 czerwca 

2013 roku.-------------- ------------------------------------------------------------------ 

5. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. --------- 

6. Akcje serii E będą zdematerializowane. --------------------------------------------- 

7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-- 

1) akcje serii E, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale 

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w 

dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od 

dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w 

którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na 

rachunku papierów wartościowych. --------------------------------------------- 

2) akcje serii E, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w 

uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą 

w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te 

zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. ------------- 

§ 3. 

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do 

określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii E, przy czym cena 

emisyjna akcji serii E będzie nie niższa niż 5,00 zł (pięć złotych) za jedną 

akcję.------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 4. 
1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru 

warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E, a także proponowane 

zasady obejmowania tychże warrantów oraz określenia ceny emisyjnej 

tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki 

pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów 

subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E w całości.  ---------------------------- 

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje 

„Warranty subskrypcyjne serii A oraz akcje serii E mają służyć przejęciu 

aktywów od podmiotu z branży inwestycyjnej. Wskutek dojścia transakcji do 

skutku Zarząd szacuje, iż wartość aktywów w ABEONET S.A. wzrosnąć 

powinna o kwotę 15 mln PLN. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy 
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Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E 

wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii E ABEONET 

S.A., celem dokonania rozliczenia zobowiązania Spółki wobec właścicieli 

przejmowanych aktywów. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane 

zasady emisji warrantów subskrypcyjnych zapewnią Spółce doskonałe 

warunki do dalszego rozwoju. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki 

finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji 

Spółki, jakie powinna przynieść emisja warrantów subskrypcyjnych serii A, 

pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru 

warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E leży w interesie Spółki 

i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie 

warrantów subskrypcyjnych serii A jest uzasadnione celem emisji tychże 

warrantów. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia ceny 

emisyjnej akcji serii E jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej 

ceny w przyszłości z uwzględnieniem nieznanych w chwili podejmowania 

uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego warunków makro i 

mikroekonomicznych. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje 

pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa 

poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie 

tejże uchwały”.---------------------------------------------  ---------------------------- 

§ 5. 

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie warrantów 

subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) lub na 

ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych 

serii A oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.----------------------  

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do 

depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji 

serii E Spółki. ------------------------------------------------  -------------------------- 

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania 

wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: ----------------- 

1) wprowadzenia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E 

Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 

Warszawie (rynek NewConnect) lub do ubiegania się o dopuszczenie i 

wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E do 
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obrotu na rynku regulowanym,  ------------------------------------------------ 

2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów 

subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E Spółki, -------------------------- 

3) dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz 

akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z 

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 

Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja 

warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E Spółki w 

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. ------- 

§ 6. 
W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§3” dodaje się 

postanowienie oznaczone jako „§3a”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został 

warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lipca 2012 roku, o kwotę nie większą niż 

1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej 

niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji na okaziciela serii E, w celu przyznania 

praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z 

wyłączeniem prawa poboru.”. ------------------------------------------------------------ 

§ 7. 
Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą ABEONET Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. ------ 

§ 8. 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu oddano ważne głosy z 932.372 akcji, procentowy udział tych akcji 

w kapitale zakładowym wynosi 77,70 %. Łączna liczba ważnych głosów 

wyniosła 1.332.372. Głosów „za” nie było, głosów „przeciw” oddano 1.332.372, 

głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie nie 

podjęło Uchwały Nr 16. ------------------------------------------------------------------- 

§ 6- Następnie Przewodniczący stwierdził, iż wobec braku wolnych wniosków i 

wyczerpania porządku obrad zamyka obrady Zgromadzenia w dniu dzisiejszym 

dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu.  ----------------------------------------------------------------------------- 

§ 7- Koszty tego aktu ponosi Spółka abeoNET S.A.. -------------------------------- 

§ 8- Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. ------------------- 
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§ 9-  Pobrano: ----------------------------------------------------------------------------- 

a) taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych 

stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie  

325 zł (trzysta dwadzieścia pięć złotych),----------------------------------------- 

b) podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od pobranej taksy 

notarialnej, na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w 

kwocie  74,75 zł (siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy). -- 

Pobrane powyżej koszty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz 

z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z 

wypisów oddzielnie. -----------------------------------------------------------------------  

Akt ten  został odczytany,  przyjęty i podpisany 
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Na oryginale aktu właściwe podpisy: Przewodniczącego 

Zgromadzenia i notariusza.----------------------------------- 

Repertorium A nr ……………………………………… 

Wypis wydano …………………………………………. 

Pobrano: -------------------------------------------------------- 

- taksy notarialnej       zł na podstawie § 12 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 

czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy 

notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.), - 

podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% 

od pobranej taksy notarialnej, w kwocie    zł  na 

podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 

535 z późn. zm.).----------------------------------------------- 

Warszawa, dnia  20 lipca 2012  r.---------------------- 

 


