
1 

 

Uchwała numer 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki FUTURIS Spółka Akcyjna 

z dnia 12 listopada 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przepis art. 409 § 1 KSH, uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje [___]. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała numer 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki FUTURIS Spółka Akcyjna 

z dnia 12 listopada 2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

jego zdolności do podejmowania uchwał,  

4. Przyjęcie porządku obrad, 

5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania 

komisji skrutacyjnej, 

6. Wybór komisji skrutacyjnej, 

7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki, tj. FUTURIS S.A., 
ze spółkami ITVENT S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TMT SOLUTIONS S.A. 
(poprzednia nazwa: NOVIAN TMT S.A.) z siedzibą w Warszawie poprzez ich przejęcie 
oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły 
między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie 
połączenia. 
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8. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki, tj. FUTURIS S.A., ze spółkami ITVENT 
S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TMT SOLUTIONS S.A. (poprzednia nazwa: NOVIAN 
TMT S.A.) z siedzibą w Warszawie,    

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała numer 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki FUTURIS Spółka Akcyjna 

z dnia 12 listopada 2012 roku 

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przepis art. 420 § 3 KSH, uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność 

głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała numer 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki FUTURIS Spółka Akcyjna 

z dnia 12 listopada 2012 roku 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

Powołuje się dla potrzeb dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję 

Skrutacyjną w składzie:  

1) [___], 

2) [___],  

3) [___]. 
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała numer 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki FUTURIS Spółka Akcyjna 

z dnia 12 listopada 2012 roku 

w sprawie połączenia Spółki z ITVENT S.A. z siedzibą w Warszawie 

oraz TMT SOLUTIONS S.A. (poprzednia nazwa: NOVIAN TMT S.A.) z siedzibą w Warszawie  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej 

jako „FUTURIS”), działając na podstawie przepisu art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 

roku Kodeks spółek handlowych (dalej jako „Ksh”), niniejszym uchwala co następuje: 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS wyraża zgodę i postanawia o połączeniu 

FUTURIS z następującymi spółkami: 

a) Spółką ITVENT spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowogrodzka 

50/515, 00-695 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000376206, o kapitale zakładowym w wysokości 710.000,00 PLN, opłaconym w 

całości („ITVENT”), 

b) Spółką TMT SOLUTIONS spółka akcyjna (poprzednia nazwa: NOVIAN TMT spółka 

akcyjna) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000362186, o kapitale 

zakładowym w wysokości 3.652.601,90 PLN, opłaconym w całości („TMTS”),  

według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy 

FUTURIS, ITVENT oraz TMTS w dniu 17 września 2012 roku, ogłoszonym przez FUTURIS w 

dniu 25 września 2012 roku w formie raportu bieżącego na stronie internetowej FUTURIS 

oraz przez ITVENT i TMTS w dniu 25 września 2012 roku w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym Nr 186/2012, poz. 12597 (dalej „Plan Połączenia”), a tym samym wyraża 

zgodę na tenże Plan Połączenia, przy czym plan ten stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej 

uchwały. 
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§ 2. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS postanawia, zważywszy, że FUTURIS jest 

jednym akcjonariuszem ITVENT oraz TMTS, że połączenie FUTURIS, ITVENT oraz TMTS 

odbędzie się w sposób określony przepisem art. 515 § 1 Ksh, tj. bez podwyższenia kapitału 

zakładowego FUTURIS, oraz bez zmiany statutu FUTURIS, poprzez przeniesienie na FUTURIS 

całego majątku ITVENT i TMTS oraz rozwiązanie ITVENT i TMTS bez przeprowadzania ich 

likwidacji.  

§ 3. 

Ponieważ FUTURIS jest jedynym akcjonariuszem ITVENT oraz TMTS, połączenie zostanie 

dokonane zgodnie z przepisem art. 516 § 6 Ksh, tj. w trybie uproszczonym z ograniczeniami 

wynikającymi z faktu, że FUTURIS jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 

1439 ze zm.) 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że połączenie następuje z dniem 

wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

 


