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Repertorium A Nr ………………./2013 

 

AKT NOTARIALNY 
 
Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (12-06-2013) przed 

Danielem Kupryjańczykiem, notariuszem w Warszawie, w prowadzonej przez niego 

Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chmielnej numer budynku 73B 

(siedemdziesiąt trzy B), numer lokalu LU10 (LU dziesięć), odbyło się Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna  z 

siedzib ą w Warszawie , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000410247, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego (adres spółki: 01-315 Warszawa, ulica Lazurowa numer 4 lokal 128, NIP 

1070021611), zwanej dalej „Spółk ą” , co potwierdza załączona Informacja 

odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na 

podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) w dniu 12 czerwca 2013, 

identyfikator wydruku: RP/410247/3/20130612084407, z którego to zgromadzenia 

notariusz sporządził następujący protokół: ---------------------------------------------------------  

 

PROTOKÓŁ 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
 

 

§1. Zgromadzenie otworzył  Piotr Skawiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Spółki, który poinformował, że w dniu dzisiejszym o godzinie 10:00 odbędzie się 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA spółka 

akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----------------------  

1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, --------------------------------  

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ------------------  

3) przyjęcie porządku obrad, ----------------------------------------------------------------------  

4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 

okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i 
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sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 8 grudnia 2011 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału 

zysku za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,-----  

5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-------  

6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 

dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, ------------------------------  

7) powzięcie uchwały o podziale zysku za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do 

dnia 31 grudnia 2012 roku, --------------------------------------------------------------------  

8) udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do 

dnia 31 grudnia 2012 roku, --------------------------------------------------------------------  

9) odwołanie członka Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------------  

10)powołanie członka Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------------  

11)zmian Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------  

12)zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------  

 

§2. Na Zgromadzeniu obecna jest również Karolina Rafa, która oświadcza, że 

reprezentuje Martę Skawińską – akcjonariusza w Spółce, na potwierdzenie czego 

okazuje pełnomocnictwo z dnia 6 czerwca 2013 roku, udzielone jej w trybie art. 4121 

§ 2 Kodeksu spółek handlowych.  Dodaje, że udzielone jej pełnomocnictwo nie 

zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło, a wobec jej osoby nie zachodzą 

okoliczności określone w art. 4122 § 3 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych. ------  

Do punktu  2 porz ądku obrad:----------------------------------------- ------------------------------  

§3. Piotr Skawiński zaproponował kandydaturę Karoliny Rafa na Przewodniczącą 

Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło 

następującą uchwałę: ------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLUE  OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie  

z dnia 12 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
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§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia w osobie 

Karoliny Rafa.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

 
W głosowaniu nad Uchwał ą nr 1 oddano:-------------------------------------- -----------------  

- ogółem głosów – 900.000 (ważne głosy oddano z 1.700.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 

głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 53% kapitału zakładowego, ------------  

- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 900.000, --------------------------------------------------------------  

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, ----------------------------------------------------------------  

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-------------------------------------------------------------------  

- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.---------------------------------------  

Karolina Rafa wybór przyjęła i stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 

4021 Kodeksu spółek handlowych. Następnie zarządziła sporządzenie listy 

obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest – po 

zaokrągleniu w górę – 53% kapitału zakładowego, to jest 900.000 akcji na ogólną 

liczbę 1.700.000 akcji, co odpowiada ilości – po zaokrągleniu w górę – 53% głosów. 

Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, zgodnie z obowiązującym 

porządkiem obrad.-----------------------------------------------------------------------------------------   

Do punktu 3 porz ądku obrad:----------------------------------------- -------------------------------  

§4. Przewodnicząca przywołała wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki powzięło następującą uchwałę:-------------------------------------------  

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie  

z dnia 12 czerwca  2013 roku 

w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad. 
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§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad  

Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu 

tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 16 maja 2013 roku:--------------- -------------  

1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, --------------------------------  

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ------------------  

3) przyjęcie porządku obrad, ----------------------------------------------------------------------  

4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 

okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i 

sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 8 grudnia 2011 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału 

zysku za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,-----  

5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-------  

6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 

dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, ------------------------------  

7) powzięcie uchwały o podziale zysku za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do 

dnia 31 grudnia 2012 roku, --------------------------------------------------------------------  

8) udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do 

dnia 31 grudnia 2012 roku, --------------------------------------------------------------------  

9) odwołanie członka Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------------  

10)powołanie członka Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------------  

11)zmian Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------  

12)zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----------------------------  

- zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych,---------------------------- 

- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w 

drodze raportu bieżącego ESPI „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue 

Ocean Media S.A.” ,--------------------------------------------------------------------------------- 

- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 

postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek 

notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w drodze raportu 
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bieżącego EBI „Zwołanie Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Blue Ocean Media 

S.A.”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

 

W głosowaniu nad Uchwał ą nr 2 oddano:-------------------------------------- -----------------  

- ogółem głosów – 900.000 (ważne głosy oddano z 1.700.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 

głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 53% kapitału zakładowego, ------------  

- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 900.000, --------------------------------------------------------------  

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, ----------------------------------------------------------------  

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-------------------------------------------------------------------  

- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 2  została powzięta wszystkimi głosami 

„Za”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Do punktu 4 porz ądku obrad:----------------------------------------- -------------------------------  

§5. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał, 

zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: -------------------------------------------------------------  

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie  

z dnia 12 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalno ści Rady Nadzorczej.  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z 

działalności za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, jak 

również sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 8 grudnia 

2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału 

zysku za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. --------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------  
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W głosowaniu nad Uchwał ą nr 3 oddano:-------------------------------------- -----------------  

- ogółem głosów – 900.000 (ważne głosy oddano z 1.700.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 

głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 53% kapitału zakładowego, ------------  

- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 900.000, --------------------------------------------------------------  

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, ----------------------------------------------------------------  

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-------------------------------------------------------------------  

- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 3  została powzięta wszystkimi głosami 

„Za”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Do punktu 5 porz ądku obrad:----------------------------------------- -------------------------------  

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie  

z dnia 12 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki za okres 

od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012  roku. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 

pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 

Spółki za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-------------- 

§ 2. 

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

 

W głosowaniu nad Uchwał ą nr 4 oddano:-------------------------------------- -----------------  

- ogółem głosów – 900.000 (ważne głosy oddano z 1.700.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 

głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 53% kapitału zakładowego, ------------  

- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 900.000, --------------------------------------------------------------  

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, ----------------------------------------------------------------  

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-------------------------------------------------------------------  
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- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 4  została powzięta wszystkimi głosami 

„Za”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Do punktu 6 porz ądku obrad:----------------------------------------- -------------------------------  

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie  

z dnia 12 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp ółki 

za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku  do dnia 31 gr udnia 2012 roku. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 

pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 

okres od 8 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku składające się z:------------------ 

1) wprowadzenia;------------------------------------------------------------------------------------ 

2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje kwotę 899.803,86 zł;------------------------------------ 

3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 

grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w kwocie 129.141,91 zł;------------- 

4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 8 grudnia 2011 roku do 

dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 

479.141,91 zł;------------------------------------------------------------------------------------- 

5) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków 

pieniężnych netto za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 

2012 roku o kwotę 536.292,86 zł;------------------------------------------------------------ 

6) dodatkowych informacji i objaśnień.--------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

 

W głosowaniu nad Uchwał ą nr 5 oddano:-------------------------------------- -----------------  
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- ogółem głosów – 900.000 (ważne głosy oddano z 1.700.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 

głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 53% kapitału zakładowego, ------------  

- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 900.000, --------------------------------------------------------------  

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, ----------------------------------------------------------------  

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-------------------------------------------------------------------  

- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 5  została powzięta wszystkimi głosami 

„Za”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Do punktu 7 porz ądku obrad:----------------------------------------- -------------------------------  

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie  

z dnia 12 czerwca 2013 roku 

w sprawie podziału zysku Spółki  

za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 gru dnia 2012 roku. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 

pkt 2 i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, iż zysk netto Spółki za 

okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 

129.141,91 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych i 

dziewięćdziesiąt jeden groszy)  przeznacza się: w kwocie 10.400 zł (dziesięć tysięcy 

czterysta złotych) na kapitał zapasowy, a  w pozostałej części, to jest w kwocie 

118.741,91 zł (sto osiemnaście tysięcy  siedemset czterdzieści jeden złotych i 

dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał rezerwowy Spółki.---------------------------------- 

§ 2. 

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

 

W głosowaniu nad Uchwał ą nr 6 oddano:-------------------------------------- -----------------  

- ogółem głosów – 900.000 (ważne głosy oddano z 1.700.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 

głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 53% kapitału zakładowego, ------------  

- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 900.000, --------------------------------------------------------------  
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- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0, ----------------------------------------------------------------  

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-------------------------------------------------------------------  

- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami 

„Za”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Do punktu 8 porz ądku obrad:----------------------------------------- -------------------------------  

 

 

Przewodnicząca stwierdza, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 

Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do 

dnia 31 grudnia 2012 roku nie może zostać podjęta z uwagi na dyspozycję art. 413 § 

1 Kodeksu spółek handlowych i obecność na Walnym Zgromadzeniu – spośród 

akcjonariuszy lub ich pełnomocników –  jedynie pełnomocnika akcjonariusza Marty 

Skawińskiej – Członka Zarządu Spółki.-------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie  

z dnia 12 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowi ązków  

za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 gru dnia 2012 roku. 

 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Skawińskiemu - 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za 

okres pełnienia funkcji od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.---- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----------------------------------------------------- 
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W głosowaniu  nad Uchwał ą nr 7 oddano:-------------------------------------- ----------------  

- ogółem głosów – 900.000 (ważne głosy oddano z 1.700.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 

głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 53% kapitału zakładowego, ------------  

- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 900.000, --------------------------------------------------------------  

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, ----------------------------------------------------------------  

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-------------------------------------------------------------------  

- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 7  została powzięta wszystkimi głosami 

„Za”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie  

z dnia 12 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Na dzorczej Spółki 

z wykonania obowi ązków za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 3 1 

grudnia 2012 roku. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Joannie Reszce - Członkowi Rady 

Nadzorczej  absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 

8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.---------------------------------------------- 

§ 2. 

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

 

W głosowaniu  nad Uchwał ą nr 8 oddano:-------------------------------------- ----------------  

- ogółem głosów – 900.000 (ważne głosy oddano z 1.700.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 

głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę - 53% kapitału zakładowego,-------------  

- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 900.000, --------------------------------------------------------------  

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0, ----------------------------------------------------------------  

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-------------------------------------------------------------------  

- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------  
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Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 8  została powzięta wszystkimi głosami 

„Za”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie 

 z dnia 12 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Na dzorczej Spółki 

z wykonania obowi ązków za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 3 1 

grudnia 2012 roku. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Joannie Świstak - Członkowi Rady 

Nadzorczej  absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 

8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.---------------------------------------------- 

§ 2. 

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

 

W głosowaniu nad Uchwał ą nr 9 oddano:-------------------------------------- -----------------  

- ogółem głosów – 900.000 (ważne głosy oddano z 1.700.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 

głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 53% kapitału zakładowego, ------------  

- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 900.000, --------------------------------------------------------------  

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, ----------------------------------------------------------------  

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-------------------------------------------------------------------  

- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami 

„Za”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Do punktu 9 porz ądku obrad:----------------------------------------- -------------------------------  

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie  
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z dnia 12 czerwca 2013 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.  

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 

Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Joannę Reszkę z pełnienia funkcji Członka 

Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

 

 

 

W głosowaniu nad Uchwał ą nr 10 oddano: ------------------------------------- ----------------  

- ogółem głosów – 900.000 (ważne głosy oddano z 1.700.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 

głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 53% kapitału zakładowego, ------------  

- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 900.000,-------------------------------------------------------------  

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0,---------------------------------------------------------------  

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-------------------------------------------------------------------  

- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 10  została powzięta wszystkimi głosami 

„Za”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Do punktu 10 porz ądku obrad:----------------------------------------- -----------------------------  

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie 

 z dnia 12 czerwca 2013 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.  

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 

Kodeksu spółek handlowych, powołuje Karolinę Rafa na Członka Rady Nadzorczej.-- 

§ 2. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad Uchwał ą nr 11 oddano: ------------------------------------- ----------------  

- ogółem głosów – 900.000 (ważne głosy oddano z 1.700.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 

głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 53% kapitału zakładowego, ------------  

- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 900.000,-------------------------------------------------------------  

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0,---------------------------------------------------------------  

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-------------------------------------------------------------------  

- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 11  została powzięta wszystkimi głosami 

„Za”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Do punktu 11 porz ądku obrad:----------------------------------------- -----------------------------  

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie  

z dnia 12 czerwca 2013 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 

Kodeksu spółek handlowych,  postanawia dokonać następujących zmian Statutu 

Spółki: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. nadaje się nowe następujące brzmienie § 11 ust. 1 Statutu Spółki:---------------- 

„1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1 (jednego) członka.”------------------------ 

2. nadaje się nowe następujące brzmienie § 15 Statutu Spółki:------------------------- 

„Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w 

przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i 

postanowieniach niniejszego Statutu, należy:------------------------------------------------- 

1) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej Spółki, ----------------------------------------------------- 
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2) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez 

Zarząd Spółki, ------------------------------------------------------------------------------------ 

3) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji.”.------ 

§ 2. 

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki.-------------------------------------------------------------------------------  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, natomiast zmiany Statutu Spółki  

zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzą w życie z dniem ich 

wpisu do rejestru przedsiębiorców.------------------------------------------------------------------- 

 

 

W głosowaniu nad Uchwał ą nr 12 oddano: ------------------------------------- ----------------  

- ogółem głosów – 900.000 (ważne głosy oddano z 1.700.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 

głos), co odpowiada – po zaokrągleniu w górę – 53% kapitału zakładowego, ------------  

- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 900.000,-------------------------------------------------------------  

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0,---------------------------------------------------------------  

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-------------------------------------------------------------------  

- głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że Uchwała nr 12  została powzięta wszystkimi głosami 

„Za”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca oświadcza, że propozycja zmiany § 26 ust. 3 Statutu Spółki nie 

zyskała akceptacji Walnego Zgromadzenia, stąd powyższa treść Uchwały nr 12. ------ 

Do punktu 12 porz ądku obrad:----------------------------------------- -----------------------------  

§6. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknęła Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. ------------------------------  

Tożsamość Przewodniczącej – Karoliny Rafa , córki  Krzysztofa i Jadwigi, PESEL 

88112404224, zamieszkałego w Kozienicach (kod pocztowy: 26-900) przy ulicy 

Kolejowej  numer budynku 7, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu 

osobistego serii AKY numer 278599, a tożsamość Piotra Skawi ńskiego , syna 

Andrzeja i Jarosławy, PESEL 75050501177, zamieszkałego w Warszawie (kod 
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pocztowy: 01-315) przy ulicy Lazurowej numer budynku 4 (cztery), numer mieszkania 

128 (sto dwadzieścia osiem) notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu 

osobistego serii  ADX numer 864392. ---------------------------------------------------------------  

Wyżej wskazani zapewnili, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia ich dowodów 

osobistych określone w art. 43 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

139, poz. 993 ze zm.).------------------------------------------------------------------------------------  

§7. Koszty tego aktu ponosi Blue Ocean Media spółka akcyjna z siedzibą w 

Warszawie. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

§8. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Blue Ocean Media spółka 

akcyjna z siedzibą w Warszawie w dowolnej ilości. ----------------------------------------------  

§9. Notariusz pouczył o treści art. 395, art. 402 i art. 396  Kodeksu spółek 

handlowych.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

§10. Notariusz pobrał: ------------------------------------------------------------------------------------  

1) taksę notarialną na podstawie  §  2 ust. 1 i 2 i § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie 

maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w 

kwocie __________________________________________________ 800 zł,  

2) 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z 

dnia  11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 

177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie______________________________184  zł 

Razem:_______________________________________________________  984 zł 

(dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).------------------------------------------------------------  

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą 

prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ---------------------------------  

Akt ten odczytano, przyj ęto i podpisano.------------------------------------ --------------------  

 


