
P R O T O K Ó Ł   Z W Y C Z A J N E G O 
WALNEGO   ZGROMADZENIA   AKCJONARIUSZY 

 
I. 

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, zgodnie z art. 420 Kodeksu 
Spółek Handlowych Piotr Jerzy Prajsnar - Akcjonariusz Spółki. ------------------------------------ 

II. 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do podpisanej przez niego listy 
obecności obecnym na Zgromadzeniu Akcjonariuszom przysługuje 1.757.460 (jeden milion 
siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów, reprezentowane jest 
53,26% (pięćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego 
Spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz, że 
Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 4021 Kodeksu Spółek 
Handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwał oraz obejmuje następujący porządek obrad: --- 

1. Otwarcie Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------- 
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------- 
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie. -------------------- 
4. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------- 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 

roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. ----- 
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 rok. ------------------------------------- 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 rok. --- 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 

2012 rok. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. -------------------------------- 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu w zakresie kapitału docelowego. -------------- 
12. Zamknięcie Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------ 

III. 
Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło przedstawiony wyżej porządek obrad. ------------- 

IV. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: ---------------------------- 

Uchwała nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku 
§ 1. 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 
roku za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. ----------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, 
jednogłośnie (1.757.460 głosów za – 53,26% kapitału zakładowego Spółki; głosów przeciw 0; 
głosów wstrzymujących się 0). --------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2012 rok za okres od 
dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -------------------------------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, 
jednogłośnie (1.757.460 głosów za – 53,26% kapitału zakładowego Spółki; głosów przeciw 0; 
głosów wstrzymujących się 0). --------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie podziału zysku za 2012 rok 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2012 rok w 
wysokości 1.544,09 zł (jeden tysiąc pięćset czterdzieści cztery złote dziewięć groszy) na 
kapitał zapasowy. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, 
jednogłośnie (1.757.460 głosów za – 53,26% kapitału zakładowego Spółki; głosów przeciw 0; 
głosów wstrzymujących się 0). --------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 rok 
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§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jerzemu Prajsnar absolutorium z 
wykonania obowiązków w Zarządzie w 2012 roku. --------------------------------------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 
413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie (480.460 głosów za – 14,55% kapitału 
zakładowego Spółki; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0). -------------------------- 

Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Marii Szweryn absolutorium z 
wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2012 roku. ---------------------------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 
413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie (1.757.460 głosów za – 53,26% kapitału 
zakładowego Spółki; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0). --------------------------  

Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kamili Piskorz absolutorium z 
wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2012 roku. ---------------------------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 
413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie (1.757.460 głosów za – 53,26% kapitału 
zakładowego Spółki; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0). -------------------------- 

Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok 
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§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Michałowi Weiss absolutorium z 
wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2012 roku. ---------------------------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 
413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie (1.757.460 głosów za – 53,26% kapitału 
zakładowego Spółki; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0). -------------------------- 

Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Pawłowi Babula absolutorium z 
wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2012 roku. ---------------------------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 
413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie (1.757.460 głosów za – 53,26% kapitału 
zakładowego Spółki; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0). -------------------------- 

Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Bartłomiejowi Strumińskiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2012 roku. --------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 
413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie (1.757.460 głosów za – 53,26% kapitału 
zakładowego Spółki; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0). -------------------------- 

Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej 
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§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej: ------------- 
1. Annę Kamilę Piskorz, PESEL XXXXXXXX, ----------------------------------------------------- 
2. Kamila Pawła Babula, PESEL XXXXXXXX, ---------------------------------------------------- 
3. Jarosława Bartłomieja Strumińskiego, PESEL XXXXXXXX. -------------------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w zgodnie z art. 420 i 
art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie (1.757.460 głosów za – 53,26% kapitału 
zakładowego Spółki; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0). -------------------------- 

Uchwała nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Monikę 
Annę Komosa, PESEL XXXXXXXX. ----------------------------------------------------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 
413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie (1.757.460 głosów za – 53,26% kapitału 
zakładowego Spółki; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0). -------------------------- 

Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pawła 
Sebastiana Chodaczek, PESEL XXXXXXXX. ------------------------------------------------------ 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 
413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie (1.757.460 głosów za – 53,26% kapitału 
zakładowego Spółki; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0). -------------------------- 

Uchwała nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
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z dnia 26 czerwca 2013 roku 
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej 
Krzysztofa Ways, PESEL XXXXXXXX. ------------------------------------------------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 
413 Kodeksu Spółek Handlowych, jednogłośnie (1.657.460 głosów za – 50,23% kapitału 
zakładowego Spółki; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0). -------------------------- 

Uchwała nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 26 czerwca 2013 roku 

w sprawie zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego 
§ 1. 

Skreśla się § 8 pkt 6 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: 
„Zarząd może w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku jedno lub wielokrotnie podwyższyć 
kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 
w trybie przewidzianym przez art. 444 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji na 
okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie 
większej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w 
całości lub części wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.” -------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian 
statutu przez sąd rejestrowy. ------------------------------------------------------------------------------ 

§ 3. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu statutu 
uwzględniającego wprowadzone zmiany. --------------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, 
jednogłośnie (1.757.460 głosów za – 53,26% kapitału zakładowego Spółki; głosów przeciw 0; 
głosów wstrzymujących się 0), po przedstawieniu uzasadnienia następującej treści: ------------ 
„Uzasadnienie dotyczące kapitału docelowego ------------------------------------------------------ 
Upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie przewidzianym 
przez art. 444 Kodeksu spółek handlowych ma umożliwić realizację programu 
motywacyjnego przeznaczonego dla pracowników i członków organów Spółki. Tym samym 
uzasadnione jest wyłączenie za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy stosownie do art. 447 Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------- 
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Zarząd ustali, a Rada Nadzorcza zatwierdzi warunki programu motywacyjnego dla 
pracowników i członków organów Spółki, w tym cenę emisyjną akcji.”--------------------------- 

V. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. ------------------ 


