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AKT    NOTARIALNY 

 

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (20-06-2012) 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- Zgromadzenie otworzył Andrzej Wojno jako Przewodniczący Rady 

Nadzorczej, który powitał Zgromadzonych.-------- ------------------------------------ 

§ 2- Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------- 

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono jedyną kandydaturę Andrzeja 

Wojno, który wyraził zgodę na kandydowanie. ------------------------ -------------- 

Poddano pod głosowanie projekt uchwały nr 1 w następującym brzmieniu:------- 

Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A.  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja 

Wojno.-------------------- ------------------------------------------------------------------ 

§ 2. 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i okazaniu kart do głosowania Andrzej 

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

Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 1 i dokonało wyboru Przewodniczącego 

Zgromadzenia w osobie Andrzeja Wojno, syna Stefana i Barbary, 

zamieszkałego w 04-052 Warszawie, przy ulicy Grenadierów numer 25/27 m. 

32, którego tożsamość Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu 

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

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

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

1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

abeoNET S.A. w dniu 20 czerwca 2012r., podpisał ją i wyłożył do 

wglądu na czas Zgromadzenia,--------------------------------------------------- 

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

Spółki stosownie do treści art. 402
1
 K.s.h. poprzez ogłoszenie 

zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla 

przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołał na 

podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 

dzień 20 czerwca 2012r., w  Warszawie przy ul. Grochowskiej 280 lok. 

10. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy 

porządek obrad Zgromadzenia oraz propozycje zmian w Statucie oraz 

pozostałe informacje wymienione w  art. 402
2
 k.s.h.,------------------------- 

3) stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane 

prawidłowo i jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż 

zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu 

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

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt 

uchwały nr 2 w następującym brzmieniu:---------------------------------------------- 

Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. postanawia przyjąć porządek 

obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmujący: ------------------ 

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------ 

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------- 
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3)  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu z działalności abeoNET S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 

dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -------------------------- 

4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego abeoNET S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 13 

stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. ------------------------------------ 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 

abeoNET S.A. ------------------------------------------------------------------------------ 

6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący 

okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. --------------- 

7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym 

członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 13 

stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. ------------------------------------ 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady 

Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. ------------------- 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------ 

10) Podjęcie uchwały 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 Wartościowych S.A. umowy o 

ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych 

upoważnień w powyższym zakresie. ---------------------------------------------------- 

11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------- 

                                                              § 2. 

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” oddano 1.332.372, głosów „przeciw” i 

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

Uchwałę Nr 2. ----------------------- ------------------------------------------------------ 

§ 5- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty 

następujących uchwał: ---------------------------------------------- --------------------- 

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

 

Uchwała nr 3 
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z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności abeoNET 

S.A. za okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET 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 

abeoNET S.A. za okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 

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

§ 2. 

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” oddano 1.332.372, głosów „przeciw” i 

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

Uchwałę Nr 3 w zaproponowanym brzmieniu. ---------------------------------------- 

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

Uchwała nr 4 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego abeoNET S.A. 

za okres od dnia 13 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET 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 abeoNET S.A. 

za okres od dnia 13 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 886.475,81 zł; -------------------- 

3. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 13 stycznia 2011 

roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w kwocie 

65.483,87 zł; ---------------------------------------------------------------------------- 
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4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazującego 

wzrost kapitału własnego o kwotę 699.383,87 zł; --------------------------------- 

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków 

pieniężnych netto za okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 

2011 roku o kwotę 1.044,86 zł; ------------------------------------------------------- 

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

§ 2. 

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” oddano 1.332.372, głosów „przeciw” i 

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

Uchwałę Nr 4 w zaproponowanym brzmieniu. ---------------------------------------- 

c)  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Uchwała nr 5 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  

za rok 2011 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET 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 abeoNET S.A. za okres od dnia 13 

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

2. sprawozdania finansowego abeoNET S.A. za okres od dnia 13 stycznia 

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

3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku abeoNET S.A. za rok 

obrotowy obejmujący okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 

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

§ 2. 

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” oddano 1.332.372, głosów „przeciw” i 



 

 

 

 

                                                  

 

6  

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

Uchwałę Nr 5 w zaproponowanym brzmieniu. ---------------------------------------- 

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

Uchwała nr 6 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET 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 zysk netto Spółki za rok obrotowy 

2011 w kwocie 65.483,87 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy 

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

§ 2. 
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” oddano 1.332.372, głosów „przeciw” i 

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

Uchwałę Nr 6 w zaproponowanym brzmieniu. ---------------------------------------- 

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

Uchwała nr 7 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET 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 Grzegorzowi Brzózce - członkowi 

Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia 

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

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------ 
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Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 

Uchwałę Nr 7 w zaproponowanym brzmieniu. ---------------------------------------- 

f) ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Uchwała nr 8 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET 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 Pani Marii Łucji Gdala - 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 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 

Uchwałę Nr 8, ----------------- ------------------------ -------------------------- --------- 

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

Uchwała nr 9 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET 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 Mariuszowi Matusiakowi - 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 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 

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

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

Uchwała nr 10 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonania obowiązków w roku 2011 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET 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 Marcinowi Onyszkiewiczowi - 

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 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 

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

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

Uchwała nr 11 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET 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 Andrzejowi Szcześniakowi - 

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 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 

Uchwałę Nr 11,--------- -------------------------------------------------------------------- 

j)  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 12 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonania obowiązków w roku 2011 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET 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 Michałowi Wist - 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 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 

Uchwałę Nr 12, ----------- ----------------------------------------------------------------- 

k)  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 13 
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z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET 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 Andrzejowi Wojno - 

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 stwierdził, że w 

głosowaniu oddano ważne głosy z 181.005 akcji, procentowy udział tych akcji 

w kapitale zakładowym wynosi 15,08 %. Łączna liczba ważnych głosów 

wyniosła 181.005. Głosów „za” oddano 181.005, głosów „przeciw” i 

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

Uchwałę Nr 13, ----------- ----------------------------------------------------------------- 

l)  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Uchwała nr 14 

z dnia 20 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET 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 Robertowi Piotrowi Wist - 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 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 
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„wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło 

Uchwałę Nr 14. -------------------------- -------------------------------------------------- 

§ 6- Następnie akcjonariusz FIN GERO Spółka Akcyjna S.K.A. zawnioskował o 

zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do godziny 10
30

 dnia 

dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (29-06-2012). 

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o charakterze 

porządkowym o zarządzenie przerwy w obradach do godziny 10
30 

dnia 29 

czerwca 2012 r.--------------------------------- -------------------------------------------- 

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 przyjęło 

wymieniony wniosek i zarządziło przerwę w obradach do godziny 10
30

 dnia 29 

czerwca 2012 r.--------------------------------- ------------------------------ ------------- 

§ 7- Z uwagi na zarządzenie przerwy w obradach, Przewodniczący 

Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie do godziny 10
30

 dnia 29 czerwca 2012 r. 

przedkładając do Protokołu listę obecności i karty do głosowania w 

głosowaniach tajnych.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

§ 10-  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.------------------------ 

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    lipca 2012  r.---------------------------- 

 

 


