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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 VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie (adres: 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17, REGON 141107326, 

NIP 113-269-31-99) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

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

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000290248, 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 14 czerwca 2012 roku, godz. 11:40:55. 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
30 

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 

VENO 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 Veno S.A. jest spółką publiczną,-----------------------  

3) stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane 

prawidłowo oraz prawidłowo zarządzono przerwę, a zatem 

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- Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących 

uchwał: --------------------------------------------------------------------------------------- 
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a)  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 lipca 2012 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VENO S.A. 

za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz 

postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki uchwala co następuje: --------------------- 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 

VENO S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 

roku. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 2. 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.395.337 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,53 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 1.395.337. Głosów „za” oddano 1.395.337, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne 

Zgromadzenie, podjęło Uchwałę Nr 3 w zaproponowanym brzmieniu. ------------ 

b)---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 lipca 2012 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VENO S.A. za okres 

od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz 

postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki uchwala co następuje: --------------------- 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe VENO S.A. 

za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z: 

1. wprowadzenia; -------------------------------------------------------------------------- 

2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po 

stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16.446,5 tys. zł; ------------------ 

3. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku 

do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego stratę netto w kwocie stratę 
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781,3 tys. zł; ----------------------------------------------------------------------------- 

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazującego 

wzrost kapitału własnego o kwotę 8.092,1 tys. zł; --------------------------------- 

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków 

pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 

2011 roku o kwotę 125,1 tys. zł; ----------------------------------------------------- 

6. informacji dodatkowej. ---------------------------------------------------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.395.337 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,53 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 1.395.337. Głosów „za” oddano 1.395.337, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne 

Zgromadzenie, podjęło Uchwałę Nr 4 w zaproponowanym brzmieniu. ----------- 

§ 4- W ramach punktu 8 porządku obrad akcjonariusz Biuro Księgowe Spółka z 

o.o. z siedzibą w Warszawie złożył wniosek o odstąpienie od głosowania nad 

uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej VENO S.A. za rok obrotowy obejmujący okres 

od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku i zaproponował 

podjęcie w tej sprawie uchwały o charakterze porządkowym o następującej 

treści: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od 

głosowania nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VENO S.A. za rok obrotowy 

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, z 

uwagi na brak w dniu dzisiejszym takiego sprawozdania.----------------------------  

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.395.337 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,53 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 1.395.337. Głosów „za” oddano 1.395.337, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne 

Zgromadzenie, podjęło wyżej zaproponowaną uchwałę o charakterze 

porządkowym.-------------------------------------------------------------------------------  

§ 5- W ramach punktu 9 porządku obrad akcjonariusz Biuro Księgowe Spółka z 

o.o. z siedzibą w Warszawie złożył wniosek o odstąpienie od głosowania nad 

uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VENO S.A. za rok obrotowy 

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku i 

zaproponował podjęcie w tej sprawie uchwały o charakterze porządkowym o 

następującej treści: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić 
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od głosowania nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VENO S.A. 

za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 

grudnia 2011 roku, z uwagi na brak w dniu dzisiejszym takiego sprawozdania.--  

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.395.337 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,53 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 1.395.337. Głosów „za” oddano 1.395.337, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne 

Zgromadzenie, podjęło wyżej zaproponowaną uchwałę o charakterze 

porządkowym.-------------------------------------------------------------------------------  

§ 6- Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących 

uchwał: --------------------------------------------------------------------------------------- 

a)  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 lipca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 

rok 2011 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2011. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co 

następuje: ------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z 

działalności za rok 2011 oraz z oceny: -------------------------------------------------- 

1. sprawozdania Zarządu z działalności VENO S.A. za okres od dnia 1 stycznia 

2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku; ----------------------------------------------- 

2. sprawozdania finansowego VENO S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 

dnia 31 grudnia 2011 roku; --------------------------------------------------------------- 

3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty VENO S.A. za rok obrotowy 

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

§ 2. 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.395.337 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,53 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 1.395.337. Głosów „za” oddano 1.395.337, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne 

Zgromadzenie, podjęło Uchwałę Nr 5 w zaproponowanym brzmieniu. ------------ 



 

 

 

 

                                                  

 

5  

b) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 lipca 2012 roku 

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2011 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 7 

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

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 

2011 w kwocie 781,3 tys. zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.------- 

§ 2. 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.395.337 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,53 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 1.395.337. Głosów „za” oddano 1.395.337, głosów 

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

podjęło Uchwałę Nr 6, --------------------------------------------------------------------- 

c)  ---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 lipca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz 

postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwala co następuje: --------------------- 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Eugeniuszowi 

Swadkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania 

obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.--------------------------------- 

§ 2. 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.395.337 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,53 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 1.395.337. Głosów „za” oddano 1.395.337, głosów 
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„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie 

podjęło Uchwałę Nr 7. --------------------------------------------------------------------- 

d)  ---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 lipca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz 

postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwala co następuje: --------------------- 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jakubowskiemu - członkowi 

Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia 

funkcji w roku 2011. ----------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.395.337 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,53 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 1.395.337. Głosów „za” oddano 1.395.337, głosów 

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

podjęło Uchwałę Nr 8. --------------------------------------------------------------------- 

e)  ---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 lipca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz 

postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwala co następuje: --------------------- 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Matusiakowi - członkowi 

Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia 

funkcji w roku 2011. ----------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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



 

 

 

 

                                                  

 

7  

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.395.337 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,53 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 1.395.337. Głosów „za” oddano 1.395.337, głosów 

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

podjęło Uchwałę Nr 9. --------------------------------------------------------------------- 

f)  ---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 lipca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz 

postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwala co następuje: --------------------- 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Haft-Szatyńskiemu - 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków 

za okres pełnienia funkcji w roku 2011. ------------------------------------------------ 

§ 2. 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.395.337 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,53 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 1.395.337. Głosów „za” oddano 1.395.337, głosów 

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

podjęło Uchwałę Nr 10. ------------------------------------------------------------------- 

g)  ---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 lipca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonania obowiązków w roku 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz 

postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwala co następuje: --------------------- 

§ 1. 
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Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Hajdukowi - członkowi 

Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia 

funkcji w roku 2011. ----------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.395.337 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,53 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 1.395.337. Głosów „za” oddano 1.395.337, głosów 

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

podjęło Uchwałę Nr 11. ------------------------------------------------------------------- 

h)  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 lipca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania 

obowiązków w roku 2011 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz 

postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwala co następuje: --------------------- 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Stefanowi Kuichowi - 

Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres 

pełnienia funkcji w roku 2011. ----------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.395.337 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,53 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 1.395.337. Głosów „za” oddano 1.395.337, głosów 

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

podjęło Uchwałę Nr 12.-------------------------------------------------------------------- 

i)  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała Nr 13 

z dnia 20 lipca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

VENO S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki 
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oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów 

subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii J do obrotu na rynku 

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

dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz 

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

tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia 

Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie 
Walne Zgromadzenie VENO 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 1.100.000 

(jeden milion sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B 

uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 

1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda z wyłączeniem prawa 

poboru. ----------------- ------------------------------------- --------------------------- 

2. Warranty subskrypcyjne serii B będą obejmowane przez osoby wskazane 

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

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

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

(jednej) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty 

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

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

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

6. Warranty subskrypcyjne serii B będą papierami wartościowymi na okaziciela 

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

7. Warranty subskrypcyjne serii B 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 B będą miały postać dokumentu. Warranty 

subskrypcyjne serii B 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 B.-------------------- 

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

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie 

kapitału zakładowego Spółki o kwotę  1.705.000 zł (jeden milion siedemset 

pięć tysięcy złotych). ----------------------------------------------------------------- 

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze 

emisji 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji na okaziciela serii J o 

wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda.---- 

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w 

celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów 

subskrypcyjnych serii B. ------------------------------------------------------------- 

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J są posiadacze warrantów 

subskrypcyjnych serii B. ------------------------------------------------------------- 

5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J upływa w dniu 30 czerwca 

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

6. Wszystkie akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. --------- 

7. Akcje serii J będą zdematerializowane. -------------------------------------------- 

8. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-- 

1) akcje serii J, 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 J, 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 ustala, iż cena emisyjna akcji serii J będzie 

wynosić 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) 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 J, a także proponowane 

zasady obejmowania tychże warrantów oraz określenia ceny emisyjnej 

tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki 
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pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów 

subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii J w całości. ------------------------------ 

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

„Warranty subskrypcyjne serii B oraz akcje serii J mają służyć przejęciu 

aktywów od podmiotu z branży inwestycyjnej. Wskutek dojścia transakcji do 

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

powinna o kwotę 1,705 mln PLN. Pozbawienie dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz 

akcji serii J wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii J 

VENO 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 B, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii J 

leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. 

Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii B jest uzasadnione 

celem emisji tychże warrantów. 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 B oraz akcji serii J 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 B oraz akcji serii J 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 B oraz akcji 

serii J Spółki.----------------------------------------------------------------------------  

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania 

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

1) wprowadzenia warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii J 

Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 
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Warszawie (rynek NewConnect) lub do ubiegania się o dopuszczenie i 

wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii J do 

obrotu na rynku regulowanym,---------------------------------------------------  

2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów 

subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii J Spółki, --------------------- ------- 

3) dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji 

serii J 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 B oraz akcji serii J 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 „§3b”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został 

warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 13  Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lipca 2012 roku, o kwotę 1.705.000 zł (jeden 

milion siedemset pięć tysięcy złotych) w drodze emisji 1.100.000 zł (jeden 

milion sto tysięcy złotych) akcji na okaziciela serii J, w celu przyznania praw do 

objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, z 

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

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

Zgromadzenie spółki pod firmą VENO 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 Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.395.337 akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 34,53 %. Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 1.395.337. Głosów „za” oddano 1.395.337, głosów 

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

podjęło Uchwałę Nr 13.---------------------------------------------------------------- --- 

§ 7- Następnie Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku 

obrad zamyka obrady Zgromadzenia dołączając do Protokołu listę obecności na 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz karty do głosowania w głosowaniach 

tajnych.  --------------------------------------------------------------------------------------  
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§ 8- Koszty tego aktu ponosi Spółka VENO S.A.. ----------------------------------- 

§ 9- Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. ------------------- 

§ 10-  Pobrano: ----------------------------------------------------------------------------- 

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2, art. 

3 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit b, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych w wysokości 8.525 zł (osiem tysięcy pięćset 

dwadzieścia pięć złotych), ------------------------------------------------------------ 

b) taksę notarialną na podstawie § 3 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 2.565 zł (dwa tysiące 

pięćset sześćdziesiąt pięć złotych),-  ------------------------------------------------ 

c) 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  

589,95 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt 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.---------------------- 

 

 

 

 


