
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1

Na podstawie art.  409 § 1 k.s.h.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO Spółka 
Akcyjna  wybiera  na  Przewodniczącego  tego  Zgromadzenia  Pana  Marka 
Tomkiewicza.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------
Po  przeprowadzeniu  głosowania  tajnego  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  Marek 
Tomkiewicz  stwierdził,  że  w  głosowaniu  oddano  ważne  głosy  z  5.131.602  akcji, 
procentowy  udział  tych  akcji  w  kapitale  zakładowym  wyniósł  63,036  %,  przy 
uwzględnieniu,  że  wszystkich  akcji  Spółki  jest  8.140.706  (osiem  milionów  sto 
czterdzieści  tysięcy  siedemset  sześć).  Łączna  liczba  ważnych  głosów  wyniosła 
5.131.602, w tym głosów „za” oddano 4.308.994, głosów „przeciw” oddano 822.608,  
zaś  głosów  „wstrzymujących  się”  nie  było,  co  oznacza,  że  Walne  Zgromadzenie 
podjęło uchwałę nr  1 i dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie 
Pana Marka Tomkiewicza.---------
Złożono sprzeciw wobec tej uchwały.

Uchwała nr 2c
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie wyboru członka Komisji do sprawdzenia listy obecności
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co 
następuje:----------------------------------------------------------------------

§ 1
Powołuje  się  Rafała  Łukowskiego  na  członka  Komisji  do  sprawdzenia  listy 
obecności.------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 2c oddano ważne 
głosy z 5.161.766 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł  
63,40  %.  Łączna  liczba  ważnych  głosów  wyniosła  5.161.766,  w  tym głosów „za” 
oddano  4.339.158,  głosów „przeciw”  oddano  822.608,  zaś  głosów „wstrzymujących 
się” nie było, co oznacza, że uchwała nr 2c została podjęta.-----------
Złożono sprzeciw wobec tej uchwały.
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Uchwała nr 2d
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie wyboru członka Komisji do sprawdzenia listy obecności
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala 
co następuje:----------------------------------------------------------------------

§ 1
Powołuje się Piotra Gniadka na członka Komisji do sprawdzenia listy obecności.-----

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------
Przewodniczący  stwierdził,  że  w  głosowaniu  tajnym nad  uchwałą  nr  2d  oddano 
ważne głosy z 5.161.766 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 
wyniósł 63,40 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.161.766, w tym głosów 
„za”  oddano  4.339.158,  głosów  „przeciw”  oddano  822.608,  zaś  głosów 
„wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że uchwała nr 2d została podjęta.
Złożono sprzeciw wobec tej uchwały.

Uchwała nr 2e
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie wyboru członka Komisji do sprawdzenia listy obecności
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala 
co następuje:----------------------------------------------------------------------

§ 1
Powołuje  się  Andrzeja  Wojno  na  członka  Komisji  do  sprawdzenia  listy 
obecności.------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------
Przewodniczący  stwierdził,  że  w  głosowaniu  tajnym nad  uchwałą  nr  2e  oddano 
ważne głosy z 5.161.766 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 
wyniósł 63,40 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.161.766, w tym głosów 
„za”  oddano  4.339.158,  głosów  „przeciw”  oddano  822.608,  zaś  głosów 
„wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że uchwała nr 2e została podjęta.----
Złożono sprzeciw wobec tej uchwały.
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„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  spółki  pod  firmą  VENO  Spółka  Akcyjna 
postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 
obejmujący: ------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------
3. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------
4. Podjęcie uchwał w sprawie:----------------------------------------------------------

a) zmian w składzie Rady Nadzorczej,-------------------------------------------  
b) odwołania Prezesa Zarządu,---------------------------------------------------- 
c) powołania rewidenta do spraw szczególnych,------------------------------- 
d) podwyższenia  kapitału  zakładowego  w  trybie  subskrypcji  zamkniętej  (z 

prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) akcji serii K oraz w 
sprawie zmiany statutu,------------------------------------------------------

e) ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K Spółki oraz praw do akcji serii K 
Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie 
(rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii K Spółki oraz praw do 
akcji serii K Spółki, -

f) wyrażenia  zgody  na  ubieganie  się  o  dopuszczenie  i  wprowadzenie  praw 
poboru,  praw  do  akcji  oraz  akcji  serii  K  do  obrotu  na  rynku 
zorganizowanym,  tj.  na  rynku  alternatywnym  lub  na  ubieganie  się  o 
dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii K 
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,---

g) uchylenia  Uchwały  nr  7  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia 
Akcjonariuszy VENO S.A. z dnia 7 listopada 2012 roku,------------------

h) uchylenia  Uchwały  nr  13  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki  z  dnia  20  lipca  2012  roku,  oraz  zmiany  Statutu 
(emisja akcji serii J),-------------------------------------------------------------

i) uchylenia  Uchwały  nr  6  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia 
Akcjonariuszy VENO S.A. z dnia 8 lutego 2012 roku, uchylenia Uchwały nr 
8  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  Akcjonariuszy  VENO S.A.  z 
dnia 7 listopada 2012 roku, oraz zmiany Statutu (emisja akcji serii I),
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j) zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 
jednolitego Statutu Spółki.----------------------------------------------

5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”------------------------------------------
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  uchwałę  porządkową  o  treści 
zaproponowanej  przez  Piotra  Gniadka reprezentującego akcjonariusza  FIN GERO 
Spółka Akcyjna  S.K.A. z siedzibą w Warszawie.----------------------------
Przewodniczący stwierdził,  że w głosowaniu nad tą uchwałą porządkową oddano 
ważne głosy z 5.161.766 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 
wyniósł 63,40 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.161.766, w tym głosów 
„za”  oddano  4.339.169,  głosów  „przeciw”  oddano  822.597,  zaś  głosów 
„wstrzymujących  się”  nie  było,  co  oznacza,  że  uchwała  porządkowa  została 
podjęta.
Złożono sprzeciw wobec tej uchwały.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  spółki  pod  firmą  VENO  Spółka  Akcyjna 
postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 
obejmujący: ------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------
3. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------
4. Podjęcie uchwał w sprawie:----------------------------------------------------------

a) zmian w składzie Rady Nadzorczej,-------------------------------------------  
b) odwołania Prezesa Zarządu,---------------------------------------------------- 
c) powołania rewidenta do spraw szczególnych,------------------------------- 
d) podwyższenia  kapitału  zakładowego  w  trybie  subskrypcji  zamkniętej  (z 

prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) akcji serii K oraz w 
sprawie zmiany statutu,------------------------------------------------------

e) ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K Spółki oraz praw do akcji serii K 
Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie 
(rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii K Spółki oraz praw do 
akcji serii K Spółki, 

f) wyrażenia  zgody  na  ubieganie  się  o  dopuszczenie  i  wprowadzenie  praw 
poboru,  praw  do  akcji  oraz  akcji  serii  K  do  obrotu  na  rynku 
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zorganizowanym,  tj.  na  rynku  alternatywnym  lub  na  ubieganie  się  o 
dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii K 
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,----------

g) uchylenia  Uchwały  nr  7  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia 
Akcjonariuszy VENO S.A. z dnia 7 listopada 2012 roku,------------------

h) uchylenia  Uchwały  nr  13  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki  z  dnia  20  lipca  2012  roku,  oraz  zmiany  Statutu 
(emisja akcji serii J),-------------------------------------------------------------

i) uchylenia  Uchwały  nr  6  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia 
Akcjonariuszy VENO S.A. z dnia 8 lutego 2012 roku, uchylenia Uchwały nr 
8  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  Akcjonariuszy  VENO S.A.  z 
dnia  7  listopada  2012  roku,  oraz  zmiany  Statutu  (emisja  akcji  serii 
I),-----------------------------------------------------------------------

j) zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 
jednolitego Statutu Spółki.----------------------------------------------

5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------
Przewodniczący  Zgromadzenia  stwierdził,  że  w  głosowaniu  nad  uchwałą  nr  3 
oddano ważne głosy  z  5.161.766 akcji,  procentowy udział  tych akcji  w kapitale 
zakładowym wyniósł 63,40 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.161.766, 
w  tym  głosów  „za”  oddano  4.339.158,  głosów  „przeciw”  oddano  822.608,  zaś 
głosów  „wstrzymujących  się”  nie  było,  co  oznacza,  że  uchwała  nr  3  została 
podjęta.--------------------------------------------------------------------------
Złożono sprzeciw wobec tej uchwały.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2013 roku 

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje 
Spółkę  ECA  Auxilium  Seredyński  Spółka  z  Ograniczoną  Odpowiedzialnością, 
Barbara Szmurło Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, KRS 0000321651 na 
rewidenta do spraw szczególnych.----------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 
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5.161.766 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 63,40 
%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.161.766, w tym głosów „za” oddano 
5.016.438, głosów „przeciw” oddano 145.328, zaś głosów „wstrzymujących się” nie 
było, co oznacza, że uchwała nr 5 została podjęta.---
Złożono sprzeciw wobec tej uchwały.

Uchwała Nr 5b
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2013 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 5 z dnia dzisiejszego o powołaniu rewidenta do 
spraw szczególnych

Działając na podstawie art.  84 ust.  1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 
publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie  VENO  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  zmienia  podjętą  w  dniu 
dzisiejszym  uchwałę  nr  5  poprzez  jej  uzupełnienie,  przyjmując  następujący 
tekst:------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje 
Spółkę  ECA  Auxilium  Seredyński  Spółka  z  Ograniczoną  Odpowiedzialnością, 
Barbara Szmurło Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, KRS 0000321651 na 
rewidenta do spraw szczególnych.----------------

§ 2 
Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych 
obejmuje:--------------------------------------------------------------------
1.  Umowy  zawarte  przez  VENO  S.A.,  z  następującymi  podmiotami  oraz  ich 
następcami prawnymi: ---------------------------------------------------------------------
1) Arrinera Automotive S.A.,-------------------------------------------------------------
2) Zen Capital S.A.,------------------------------------------------------------------------
3) GERO S.A.,------------------------------------------------------------------------------
4) Fin Gero S.A. S.K.A.,-----------------------------------------------------------------
5) BLU PRE IPO S.A.,---------------------------------------------------------------------
6) Namiron Investments LTD,------------------------------------------------------------
7) IC Heros Capital Limited S.K.A.,-----------------------------------------------------
8) Stratofin LTD,----------------------------------------------------------------------------
9) Marek Tomkiewicz,---------------------------------------------------------------------
10) Małgorzata Górska,--------------------------------------------------------------------
11) Ewelina Górska,------------------------------------------------------------------------
12) Maria Tomkiewicz,--------------------------------------------------------------------
13) Arkadiusz Kuich,---------------------------------------------------------------------
14) Grzegorz Raczkowski,-----------------------------------------------------------------
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15) Andrzej Wojno,-------------------------------------------------------------------------
16) Piotr Gniadek,--------------------------------------------------------------------------
17) Eryk Nyckowski.----------------------------------------------------------------------
2. Stanu zobowiązań i należności Spółki wobec podmiotów określonych w pkt 1 
niniejszego paragrafu. ---------------------------------------------------------------------
3.  Kryteriów jakimi  kierowała  się  Spółka  dokonując  przydziału  akcji  serii  G,  ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości  naruszenia interesów Spółki z uwagi na 
zawyżone wyceny aktywów przejętych za akcje serii G wyemitowane przez Spółkę. 
4.  Kryteriów  jakimi  kierowała  się  Spółka  dokonując  przydziału  warrantów 
subskrypcyjnych serii A i B, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości naruszenia 
interesów Spółki z uwagi na zawyżone wyceny aktywów przejmowanych za akcje 
emitowane przez Spółkę. -----------------------------------

§ 3 
Spółka zobowiązana jest udostępnić biegłemu wskazanemu w § 1 niniejszej uchwały, 
następujące rodzaje dokumentów: -------------------------------------------
1) wydruki  zestawień obrotów i  sald  w ujęciu syntetycznym i  analitycznym oraz 

wydruki  szczegółowych  zapisów  na  poszczególnych  kontach  w  systemie 
księgowym VENO S.A.,---------------------------------------------------------------

2) kopie źródłowych dokumentów księgowych będących podstawą zapisów na w/w 
kontach,-----------------------------------------------------------------------------

3) kopie umów zawartych pomiędzy VENO S.A. a podmiotami wskazanymi w § 1 
pkt 1 niniejszej umowy,------------------------------------------------------------

4) analiz,  wycen  i  opracowań  na  podstawie  których  Spółka  podjęła  decyzje 
dotyczące inwestycji w aktywa przejęte w ramach emisji akcji serii G i J,-----

5) uchwały Zarządu i protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki z lat 2011 i 2012 
oraz uchwał podejmowanych poza tymi posiedzeniami. -------------------

§ 4 
Termin  rozpoczęcia  badania,  o  którym mowa  w  §  1  niniejszej  uchwały,  zostaje 
ustalony na dzień 31 marca 2013 roku. -------------------------------------------------

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 5b oddano ważne głosy 
z  5.161.766 akcji,  procentowy udział  tych akcji  w kapitale  zakładowym wyniósł 
63,40 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.161.766, w tym głosów „za” 
oddano 5.131.592, głosów „przeciw” oddano 30.174, zaś głosów „wstrzymujących 
się” nie było, co oznacza, że uchwała nr 5b została podjęta.--
Złożono sprzeciw wobec tej uchwały.
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Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2013 roku 

w sprawie  podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej 
(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) akcji serii K oraz w 

sprawie zmiany statutu
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając 
na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 
-------------------------------------------------------------------------------
1. Walne Zgromadzenie Spółki  podwyższa kapitał  zakładowy Spółki  o kwotę nie 

większą niż 3.154.522,80 PLN, to jest z kwoty 12.618.094,30 PLN do kwoty  nie 
większej niż 15.772.617,10 PLN . --------------------------------------

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 
2.035.176  akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty i 
pięćdziesiąt pięć groszy) każda. ----------------------------------

3. Wszystkie akcje serii K będą podlegały dematerializacji. ------------------------
4. Wszystkie akcje serii K zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony 

przed zarejestrowaniem akcji. --------------------------------------------
5. Akcje  serii  K  będą  uczestniczyć  w  dywidendzie  na  następujących 

warunkach:-------------------------------------------------------------------------------
1) Akcje serii K 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 K 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. 
---------------------------------------------------------

6. Objęcie  wszystkich  akcji  serii  K  nastąpi  w  drodze  zaoferowania  tych  akcji 
wyłącznie  akcjonariuszom  Spółki,  którym  służy  prawo  poboru  (subskrypcja 
zamknięta). ------------------------------------------------------------------------------

7. Każde 4 (cztery) dotychczasowe akcje Spółki uprawniać będą do objęcia 1 (jednej) 

VENO Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, REGON: 141107326, NIP: 1132693199, KRS: 0000290248 
tel.: (22) 208 78 48, fax: (22) 203 53 93, BIURO@VENO-SA.PL, WWW.VENO-SA.PL,

Kapitał zakładowy 12.618.094,30 PLN, w pełni opłacony, wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS          



akcji serii K. -------------------------------------------------------------------
8. Dzień prawa poboru akcji serii K ustala się na dzień 19 marca 2013 roku.-----
9. Walne  Zgromadzenie  ustala  cenę  emisyjną  w wysokości  1,55  zł  (jeden złoty  i 

pięćdziesiąt pięć groszy). --------------------------------------------------------------
§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:-- -----
1) określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty 

akcji serii K, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia zasad i 
terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii K; 

2) złożenia  oświadczenia  o  wysokości  objętego  kapitału  zakładowego  celem 
dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do 
treści  art.  310  §  2  i  §  4  w  zw.  z  art.  431  §  7  Kodeksu  spółek 
handlowych,----------------------------------------------------------------------------

3) podjęcia  wszelkich  innych  czynności  faktycznych  i  prawnych  związanych  z 
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.------------------------------------

§ 3.
W związku z  podwyższeniem kapitału  zakładowego Walne  Zgromadzenie  Spółki 
postanawia zmienić § 3 ust. 1 statutu Spółki na:------------------------------
Kapitał  zakładowy  Spółki  wynosi  nie  więcej  niż  15.772.617,10  zł  (słownie: 
piętnaście  milionów  siedemset  siedemdziesiąt  dwa  tysiące  sześćset  siedemnaście 
złotych i 10/100) i dzieli się na: ----------------------------------------
a) 4.040.706 (cztery miliony czterdzieści tysięcy siedemset sześć) akcji  serii  H o 

wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda; --
b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii I o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty 

pięćdziesiąt pięć groszy) każda; ----------------------------------------------
c) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji serii J o wartości nominalnej 1,55 zł 

(jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda; -----------------------------------
d) nie więcej niż 2.035.176 (dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt 

sześć) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty i 
pięćdziesiąt pięć groszy) każda. ----------------------------------

§ 4.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu 
jednolitego statutu Spółki. -------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 
5.161.766 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 63,40 
%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.161.766, w tym głosów „za” oddano 
4.339.158, głosów „przeciw” oddano 822.608, zaś głosów „wstrzymujących się” nie 
było, co oznacza, że uchwała nr 6 została podjęta.---
Złożono sprzeciw wobec tej uchwały.
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Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K Spółki oraz praw do akcji 
serii K Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 
w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii K Spółki 

oraz praw do akcji serii K Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie  działając 
na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o obrocie  instrumentami finansowymi (tekst  jednolity  Dz. U. z  2010 nr 211 poz. 
1384) uchwala co następuje: -----------------------------------------

§ 1.
1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii K Spółki 

oraz praw do akcji  serii  K Spółki  do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
organizowanym  przez  Giełdę  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  S.A.  z 
siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -------------------------------

2. Walne  Zgromadzenie  Spółki  wyraża  zgodę  na  dematerializację  i  złożenie  do 
depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z 
siedzibą  w Warszawie  akcji  serii  K Spółki  oraz  praw do akcji  serii  K Spółki. 
------------------------------------------------------------------------------------

3. Walne Zgromadzenie  Spółki  upoważnia  Zarząd Spółki  do dokonania wszelkich 
czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: ------------------

1) wprowadzenia akcji serii K Spółki oraz praw do akcji serii K Spółki do 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę 
Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie 
(rynek NewConnect), ------------------------------------------

2) złożenia  do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji  serii  K Spółki oraz 
praw do akcji serii K Spółki, ---------------------------------

3) dokonania dematerializacji akcji serii K Spółki oraz praw do akcji serii K 
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 akcji serii K 
Spółki  oraz  praw  do  akcji  serii  K  Spółki  w  depozycie  papierów 
wartościowych  prowadzonym  przez  Krajowy  Depozyt  Papierów 
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. ----

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 
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5.161.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 63,40 
%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.161.755, w tym głosów „za” oddano 
4.339.158, głosów „przeciw” oddano 822.597, zaś głosów „wstrzymujących się” nie 
było, co oznacza, że uchwała nr 7 została podjęta.---
Złożono sprzeciw wobec tej uchwały.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 
praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii K do obrotu na rynku 

zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o 
dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii K 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

§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszcze-
nie oraz na wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii K Spółki 
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papie-
rów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub na rynku re-
gulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warsza-
wie S.A.  -------------------------

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na dematerializację w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) praw poboru, praw do akcji 
oraz akcji serii K Spółki.  ------------------

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym De-
pozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub 
umów (jak również na ich odpowiednią zmianę), których przedmiotem byłaby 
rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw poboru, praw do akcji oraz akcji 
serii K Spółki. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czyn-
ności faktycznych i prawnych niezbędnych do: -------------
a) dopuszczenia i wprowadzenia praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii 
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K Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) 
lub dopuszczenia i wprowadzenia praw poboru, praw do akcji oraz akcji 
serii K Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papie-
rów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym dotyczących przeniesienia 
akcji serii K  notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect 
do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. ------------------------------------------------------------

b) złożenia  do  depozytu  prowadzonego  przez  Krajowy  Depozyt  Papierów 
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie  praw poboru, praw do akcji 
oraz akcji serii K Spółki, ------------------------------------------------

c) dokonania dematerializacji  praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii  K 
Spółki, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem  Pa-
pierów Wartościowych S.A.  z  siedzibą w Warszawie  umowy lub umów, 
których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościo-
wych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii K Spółki.---

§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 
5.161.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 63,40 
%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.161.755, w tym głosów „za” oddano 
4.339.158, głosów „przeciw” oddano 822.597, zaś głosów „wstrzymujących się” nie 
było, co oznacza, że uchwała nr 8 została podjęta.---
Złożono sprzeciw wobec tej uchwały.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2013 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 7 (siedem) 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2012 roku, objętej protokołem spisanym przez Krzysztofa 

Buka notariusza w Warszawie, Repertorium A nr 3541/2012
§ 1

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  VENO S.A.  z  siedzibą  w Warszawie  uchyla 
uchwałę  nr  7 (siedem)  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  VENO  S.A.  z 
siedzibą w Warszawie z  dnia  7 listopada 2012 roku,  objętą  protokołem spisanym 
przez  Krzysztofa  Buka  notariusza  w  Warszawie,  Repertorium  A  nr 
3541/2012.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 2
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 
5.161.755 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wyniósł 63,40 
%. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.161.755, w tym głosów „za” oddano 
4.424.158, głosów „przeciw” oddano 737.597, zaś głosów „wstrzymujących się” nie 
było, co oznacza, że uchwała nr 9 została podjęta.---
Złożono sprzeciw wobec tej uchwały.

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2013 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia 
tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 19 ust. 2 Statutu 
Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----
Członków  Rady  Nadzorczej  powołuje  i  odwołuje  Walne  Zgromadzenie,  z  
zastrzeżeniem jednak zdania następnego oraz z zastrzeżeniem, że członków pierwszej  
Rady  Nadzorczej  powołują  Założyciele.  Jeżeli  mandat  członka  Rady  Nadzorczej  
wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego  
śmierci,  pozostali  członkowie Rady Nadzorczej  mogą w drodze kooptacji  powołać  
nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego  
członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 
uwzględniającego zmiany uchwalone na mocy niniejszej uchwały. -------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy 
z  5.161.755 akcji,  procentowy udział  tych akcji  w kapitale  zakładowym wyniósł 
63,40 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.161.755, w tym głosów „za” 
4.339.158,  oddano,  głosów  „przeciw”  oddano,  822.597,  zaś  głosów 
„wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że uchwała nr 12 została podjęta.-
Złożono sprzeciw wobec tej uchwały.
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