
Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Panią/Pana ……………………………… .” 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

  



Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

uchwala, co następuje: 

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie 

wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

  



Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 

 

1. otwarcie Zgromadzenia,  

2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,  

3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,  

4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał,  

5. przyjęcie porządku obrad,  

6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, 

7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 

2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a 

także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok,  

8. podjęcie uchwał w przedmiocie:  

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za rok obrotowy 2012,  

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2012,  

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, 

obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także 

sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

sprawozdania finansowego za 2012 rok, 

d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012,  

e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy 2012,  

f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy 2012,  

g) odwołanie Członka Rady Nadzorczej, 

h) powołania Członków Rady Nadzorczej 



i) rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany §6 statutu Spółki, 

j) zmiany siedziby Spółki i zmiany §3 statutu Spółki, 

k) zmiany statutu Spółki, 

9. wolne wnioski,  

10. zamknięcie Zgromadzenia.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

  



Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 

za rok obrotowy 2012, trwający od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 



Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 

obrotowy 2012, które obejmuje: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;  

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się sumą 36.042,07 zł;  

3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 

grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 247.834,44 zł;  

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku 

do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 

136.377,57 zł;  

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 

31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

14.563,76 zł;  

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

  



Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 

2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a 

także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego 

pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, 

obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także 

sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia 

straty netto za rok obrotowy 2012, postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012 

obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z 

wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego 

za 2012 rok, które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie 

Rady Nadzorczej Mobile Factory S.A. z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w 

2012 r.”. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

  



Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Postanawia się, że stratę netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 247.834,44 zł 

(słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote i 

czterdzieści cztery grosze) pokryć z zysków lat przyszłych. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

  



Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2012 Panu Radosławowi Paklikowskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 

01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

  



Uchwała nr9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2012 Panu Łukaszowi Kuna – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 31.01.2012 

r. do dnia 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

  



Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2012 Panu Maciejowi Jarzębowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od 

dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

  



Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2012 Panu Mariuszowi Ciepłemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 

01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

  



Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2012 Panu Urszuli Jarzębowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 

01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

  



Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2012 Panu Michałowi Uherek – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 

01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

  



Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2012 Panu Jarosławowi Ziętek – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 

01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

  



Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki 

Pana/Panią …………………………………………………………… 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

  



Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki 

Pana/Panią …………………………………………………………… 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

  



Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki 

Pana/Panią …………………………………………………………… 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

  



Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki 

Pana/Panią …………………………………………………………… 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

  



Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki 

Pana/Panią …………………………………………………………… 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

  



Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki i 

upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego 

Statutu Spółki. 

 

§1 

 

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki postanawia zmienić §3 Statutu Spółki. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że 

§3 o treści: 

„Siedzibą Spółki jest Wrocław.” 

otrzymuje on nowe następujące brzmienie: 

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.” 

 

§2 

 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w 

brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w §1 niniejszej uchwały. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Sądzie Rejestrowym. 

 

  



Uchwała nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności 

Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu 

zmienionego Statutu Spółki. 

 

§1 

 

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki postanawia zmienić §6 ust. 1 Statutu Spółki, w taki sposób, że do 

dotychczasowych dopisuje się następujące rodzaje działalności: 

 

„51. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1 

52. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6; 

53. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach – PKD 47.7; 

54. Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów – PKD 82.3; 

55. Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5; 

56. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6; 

57. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90.0; 

58. Działalność bibliotek, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – PKD 

91.0.” 

 

§2 

 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w 

brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w §1 niniejszej uchwały. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Sądzie Rejestrowym. 

  



Uchwała nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia 

jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 

 

§1 

 

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki postanawia wykreślić ust. od 16 do 21 §13 Statutu Spółki. 

 

§2 

 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w 

brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w §1 niniejszej uchwały. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Sądzie Rejestrowym. 

 

 

 

 


