
UCHWAŁA NR 1/2013 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

SPÓŁKI INTERNETOWY DOM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 8 kwietnia 2013 R. 

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO 
 
 

Wybiera się na Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Spółki Pana/Panią _____________. 
 
 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 
 
Oddano ______ ważnych głosów z _______ akcji, stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. 
Za uchwałą głosowano: 
- za: ____; 
- przeciw: ____; 
- wstrzymano się od głosu: ______. 
 
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu (nieprawdziwe skreślić). 
 
 

 
UCHWAŁA NR 2/2013 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
SPÓŁKI INTERNETOWY DOM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA  

Z DNIA 8 kwietnia 2013 R. 
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD 

 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Internetowy Dom Zdrowia S.A., zatwierdza 
następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 
 
2.  Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 
 
3. Sprawdzenie listy obecności i potwierdzenie legalności odbycia Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (§ 1 ust. 4, § 24 ust. 3, 6 i 7, § 31 ust. 2). 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

(§ 4 ust. 10, § 5 ust. 3 i 6). 
 
7.  Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej    
 
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 
 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 
 
Oddano ______ ważnych głosów z _______ akcji, stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. 
Za uchwałą głosowano: 
- za: ____; 
- przeciw: ____; 
- wstrzymano się od głosu: ______. 
 
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu (nieprawdziwe skreślić). 

 



 
 

UCHWAŁA NR 3/2013 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

SPÓŁKI INTERNETOWY DOM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 8 kwietnia 2013 R. 

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI 
 

 
Na zasadzie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Spółki Internetowy Dom Zdrowia S.A., zmienia wymienione niżej jednostki redakcyjne 
Statutu Spółki Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna z siedzibą w Zielonkach, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w 
Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288803, 
nadając im następujące brzmienie: 
 
§ 1 ust.4: 
„Dla potrzeb tego Statutu stosowana w jego treści nazwa "Frisco S.A.” oznacza Frisco spółka akcyjna 
z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401344, NIP: 113-284-79-81”. 
 
§ 24 ust. 3:   
„Z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 4 poniżej członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i 
odwoływani w następujący sposób: 

1) Frisco S.A. przysługuje uprawnienie do powołania i odwołania dwóch członków Rady 
Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady 
Nadzorczej, jeżeli: 
(1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez Frisco S.A. lub 
(2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od Frisco S.A. 
• i posiadane akcje uprawniają do co najmniej 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 
albo 

2) Frisco S.A. przysługuje uprawnienie do powołania i odwołania jednego członka Rady 
Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród Członków Rady 
Nadzorczej, jeżeli:  
(1) akcje Spółki są posiadane bezpośrednio przez Frisco S.A. lub  
(2) akcje Spółki są posiadane wspólnie z Podmiotem Zależnym od Frisco S.A.  
• i posiadane akcje uprawniają do nie mniej niż 10% (dziesięć procent) i nie więcej niż 

19,99% (dziewiętnaście 99/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki.  

Do pojęcia „Podmiotu Zależnego od Frisco S.A.” ma odpowiednie zastosowanie definicja 
„Podmiotu Zależnego od Spółki” zawarta w § 25 ust. 2 i 3 Statutu.”  

3) Tak długo jak Jacek Denkowski będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% 
(dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Jacek Denkowski 
będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. 

4) Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływać i odwoływać Walne 
Zgromadzenie”. 

 
§ 24 ust. 6: 
„W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione w 
ust. 3 punkt 1) powyżej, spadnie poniżej 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, wygasa mandat jednego członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Frisco 
S.A. W przypadku, gdy posiadana ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu przez podmioty wymienione 
w ust. 3 punkt 2) powyżej spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Frisco S.A. W 
każdym przypadku stwierdzenie faktu wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada 
Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu”. 
 
§ 24 ust. 7: 
W przypadku, gdy posiadana przez Jacka Denkowskiego ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu 



spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 
wygasa mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Jacka Denkowskiego. Stwierdzenie faktu 
wygaśnięcia mandatu dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały, na swoim najbliższym 
posiedzeniu”. 
 
§ 31 ust. 2: 
„Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 28 
ust. 2 pkt g) oraz r) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu 
za podjęciem takiej uchwały przez członków Rady Nadzorczej powołanych przez Frisco S.A. na 
podstawie paragrafu 24 ust. 3 pkt. 1) lub pkt 2) Statutu”. 
 
 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 
 
Oddano ______ ważnych głosów z _______ akcji, stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. 
Za uchwałą głosowano: 
- za: ____; 
- przeciw: ____; 
- wstrzymano się od głosu: ______. 
 
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu (nieprawdziwe skreślić). 
 
 

 
 

 
UCHWAŁA NR 4/2013 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
SPÓŁKI INTERNETOWY DOM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA  

Z DNIA 8 kwietnia 2013 R. 
W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA AK CJONARIUSZY SPÓŁKI 

 
Na zasadzie § 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
Internetowy Dom Zdrowia S.A. zmienia wymienione niżej jednostki redakcyjne Regulaminu Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Internetowy Dom Zdrowia spółka akcyjna z siedzibą w 
Zielonkach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000288803, nadając im następujące brzmienie: 
 
 
 
§ 4 ust. 10: 
„Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej zarzad@idzsa.pl projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają 
zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie 
internetowej www.idzsa.pl, w zakładce Dla inwestorów”. 
 
§ 5 ust. 3 
„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane co najmniej na dwadzieścia sześć 
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki www.idzsa.pl, w zakładce: 
Dla inwestorów 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”. 
 
§ 5 ust. 6 
„Spółka prowadzi własną stronę internetową www.idzsa.pl i zamieszcza na niej od dnia zwołania 
Walnego Zgromadzenia:  

1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,  



2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu 
ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na 
poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,  

3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,  
4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu 

lub Rady Nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,  

formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą 
korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich Akcjonariuszy”. 
 
 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. 
 
Oddano ______ ważnych głosów z _______ akcji, stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. 
Za uchwałą głosowano: 
- za: ____; 
- przeciw: ____; 
- wstrzymano się od głosu: ______. 
 
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu (nieprawdziwe skreślić). 
 
 
 

 
UCHWAŁA NR 5/2013 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
SPÓŁKI INTERNETOWY DOM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA  

Z DNIA 8 kwietnia 2013 R. 
W SPRAWIE POWOŁANIA __________  

NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 
 

 
Na zasadzie § 24 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki 
Internetowy Dom Zdrowia S.A. powołuje ______________________ na stanowisko członka Rady 
Nadzorczej Spółki. 
 
 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 
 
Oddano ______ ważnych głosów z _______ akcji, stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. 
Za uchwałą głosowano: 
- za: ____; 
- przeciw: ____; 
- wstrzymano się od głosu: ______. 
 
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu (nieprawdziwe skreślić). 
 
 
 

UCHWAŁA NR 6/2013 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

SPÓŁKI INTERNETOWY DOM ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z DNIA 8 kwietnia 2013 R. 

W SPRAWIE POWOŁANIA __________  
NA STANOWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 

 
 
Na zasadzie § 24 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki 
Internetowy Dom Zdrowia S.A. powołuje ______________________ na stanowisko członka Rady 
Nadzorczej Spółki. 



 
 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 
 
Oddano ______ ważnych głosów z _______ akcji, stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. 
Za uchwałą głosowano: 
- za: ____; 
- przeciw: ____; 
- wstrzymano się od głosu: ______. 
 
Zgłoszono sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu (nieprawdziwe skreślić). 

 


