
                                    

 

Repertorium  A  numer 2986   / 2013 

AKT   NOTARIALNY 

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(26.06.2013r.) o godzinie 9:00 (dziewiątej) w  Kancelarii  Notarialnej Piotra 

Góreckiego w Bydgoszczy, przy ulicy Mostowej 1, odbyło  Zwyczajne  Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Internet Works Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Bydgoszczy  ( REGON 021416030,  NIP 8943012989), posiadającej 

adres : 85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska 27,  wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372335, z którego notariusz Piotr 

Górecki spisał niniejszy––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PROTOKÓŁ ZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

Wobec barku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie otworzył jego zastępca Pan Michał Medard Kulczyk, który 

oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

z następującym porządkiem obrad:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ––––––––––––––––––– 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ––––––––– 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

i jego zdolności do podejmowania uchwał. ––––––––––––––––––––––––––––––––– 

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i 

powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

5. Przyjęcie porządku obrad. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 

01.01.2012r. do 31.12.2012r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012r. 

do 31.12. 2012r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2012 

roku oraz  wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

sprawozdania finansowego  za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i wniosku 

Zarządu w sprawie pokrycia  straty Spółki za rok obrotowy 2012.–––––––––––––– 

9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 

01.01.2012r. do 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do 

31.12.2012r.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

10.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012r. ––– 

do 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. –––––––––––––––––– 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej z działalności w 2012r. oraz wyników oceny sprawozdania  

Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2012 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 

obrotowy 2012. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.–––––––– 

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Członkom Zarządu z 

wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku.–––––––––––––––––––––––––– 

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia  absolutorium Członkom Rady 

Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w   2012 roku.––––––––––––––– 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia 

przedmiotu działalności Spółki.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy 

Spółki.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z 

zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 17 

lipca 2013 (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 
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Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany 

Statutu Spółki.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej. 

19. Wolne głosy oraz wnioski. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

20.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. –––––––––––––––– 

Do punktu 2 porządku obrad: 

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

zaproponowana została kandydatura Wiceprezesa Zarządu Pana Pawła  

Romana Kulczyka.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

UCHWAŁA NR 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych  uchwala się 

co następuje:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się  

Pana Pawła Romana Kulczyka  syna Medarda i Teresy, pesel 87051301915, 

legitymującego się dowodem osobistym AGU 234074, zamieszkałego w 

Bydgoszczy (85-804) przy ulicy Architektów nr 4 m 11.–––––––––––––––––––––––– 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Po przeliczeniu oddanych głosów  Michał Medard Kulczyk stwierdził, że w 

głosowaniu tajnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano    889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) 

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829 głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tym samym   w głosowaniu tajnym, wybrano Pana Pawła Romana Kulczyka 

na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.––––––––––––––– 

Pan Paweł Roman Kulczyk przyjął wybór.––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Do punktu 3 porządku obrad: 

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas 

obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało 

zwołane z zachowaniem wymogów formalnych , na podstawie art. 402 ¹§1, 

art. 402 2  i art.402 3   Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, 

że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) 

akcji, co stanowi 60,95 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do 

wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne 

Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych 

uchwał.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Do punktu 4 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia 

głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internet Works Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  postanawia odstąpić od wyboru komisji 
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skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego  

Walnego Zgromadzenia.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu jawnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.––––––––––––––––––––– 

 

Do punktu 5 porządku obrad: 

 

UCHWAŁA NR 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie  przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internet Works Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  przyjmuje następujący porządek obrad:–––– 

 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ––––––––––––––––––– 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ––––––––– 
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3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

i jego zdolności do podejmowania uchwał. ––––––––––––––––––––––––––––––––– 

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i 

powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

5. Przyjęcie porządku obrad. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 

01.01.2012r. do 31.12.2012r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012r. 

do 31.12. 2012r. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2012 

roku oraz  wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

sprawozdania finansowego  za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i wniosku 

Zarządu w sprawie pokrycia  straty Spółki za rok obrotowy 2012.–––––––––––––– 

9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 

01.01.2012r. do 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do 

31.12.2012r.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

10.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012r.  

do 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. –––––––––––––––––– 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej z działalności w 2012r. oraz wyników oceny sprawozdania  

Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2012 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 

obrotowy 2012. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.–––––––– 

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Członkom Zarządu z 

wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku.–––––––––––––––––––––––––– 

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia  absolutorium Członkom Rady 

Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w   2012 roku.–––––––––––––– 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia 

przedmiotu działalności Spółki.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy 

Spółki.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z 

zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 17 

lipca 2013 (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany 

Statutu Spółki.-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej.– 

19. Wolne głosy oraz wnioski. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

20.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. –––––––––––––––– 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu jawnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
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Do punktu 6,7 porządku obrad: 

 

Przewodniczący  przedstawił : 

 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do 

31.12.2012r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012r. do 

31.12. 2012r. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Do punktu 8 porządku obrad: 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Michał Medard Kulczyk 

przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2012 roku oraz  

wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania 

finansowego  za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i wniosku Zarządu w 

sprawie pokrycia  straty Spółki za rok obrotowy 2012.––––––––––––––––––––––––– 

 

Do punktu 9 porządku obrad: 

 

UCHWAŁA NR 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 

od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych i  § 12 ust 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

uchwala co następuje:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., zatwierdza 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do  

31.12.2012r.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                    

Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu jawnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

 

Do punktu 10 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26  czerwca 2013 r. 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 

01.01.2012r. do 31.12.2012r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych i  § 12 ust 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

uchwala co następuje:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego 

Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., zweryfikowanym badaniem 
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przeprowadzonym przez biegłego rewidenta,  zatwierdza sprawozdanie 

finansowe Spółki za okres od 01.01.2012r. do  31.12.2012r. obejmujące:––––––– 

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;–––––––––––––––––––––––– 

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę 402 239,72 zł;–––––––––––––––––––––––––––––––– 

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 

31.12.2012r., wykazujący stratę netto w kwocie  213 258,21 zł;–––––––––– 

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012r. do 

dnia 31.12.2012r., wykazujący spadek kapitału własnego o kwotę       

217 516,05 zł;––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012r. do 

dnia 31.12.2012r., wykazujący  spadek stanu środków pieniężnych o 

kwotę 78 151, 40 zł;––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu jawnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. 

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
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Do punktu 11 porządku obrad:                                                                                

 

UCHWAŁA NR 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26  czerwca 2013 r. 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 

2012r. oraz wyników oceny sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki w 

roku 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i wniosku 

Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 

 

Działając na podstawie  art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z 

jej  działalności w 2012r. oraz wyników oceny sprawozdania  Zarządu z 

działalności Spółki w roku 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2012 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 

obrotowy 2012.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu jawnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.––––––––––––––––––––– 

 

Do punktu 12 porządku obrad:                                                                                                        

UCHWAŁA NR 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26  czerwca 2013 r. 

w sprawie 

pokrycia straty za rok obrotowy 2012  

 

Działając na podstawie  art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i          

§ 12 ust 4 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co 

następuje:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  postanawia stratę netto  za okres od 

01.01.2012r. do 31.12.2012r. w kwocie 213 258, 21 zł (dwieście trzynaście  

tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 21/100)  pokryć z kapitału 

zapasowego w wysokości 3 258, 21 zł (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt  

osiem złotych 21/100) oraz zysku netto osiągniętego w przyszłych latach 

obrotowych w wysokości 210 000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych 

00/100).–––------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                          

Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu jawnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 
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829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

Do punktu 13 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez 

niego obowiązków w   2012 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu Radosławowi 

Ziętkowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 

okresie od 1 stycznia 2012 roku do 28 czerwca 2012 roku.–––––––––––––––––––– 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu tajnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 
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 0 głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 535 000 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 354 829 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała  nie została podjęta.–––––––––––––––––                                                                                                        

UCHWAŁA NR 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez 

niego obowiązków w   2012 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu Pawłowi  

Romanowi Kulczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu Spółki w okresie od 12 kwietnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.––– 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                 Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu tajnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Nikt nie zgłosił sprzeciwu.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała   została podjęta. 

                                                                                         

Do punktu 14 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2012 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu  Maciejowi 

Jarzębowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków  Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 12 kwietnia 2012 

roku.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                 Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu tajnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 0 głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 889 829  głosów wstrzymujących się. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Nikt nie zgłosił sprzeciwu.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.–––––––––––––––                                                                                                     

UCHWAŁA NR 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2012 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu  Jakubowi 

Sitarzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 12 kwietnia 2012 roku.–––––––––––– 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                                Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu tajnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 0 głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 889 829  głosów wstrzymujących się. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.–––––––––––––––                                                                                                     
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UCHWAŁA NR 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26  czerwca 2013 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2012 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu  Mariuszowi 

Ciepłemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 12 kwietnia 2012 roku.–––––––––––– 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

               Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu tajnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 0 głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 889 829  głosów wstrzymujących się. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.–––––––––––––––                                                                                                     
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UCHWAŁA NR 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2012 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Pani Urszuli 

Jarzębowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 12 kwietnia 2012 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

               Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu tajnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 0 głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 889 829  głosów wstrzymujących się. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.––––––––––––––––––                                                                                                     
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UCHWAŁA NR 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26  czerwca 2013 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2012 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu  Michałowi 

Uherkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 8 czerwca 2012 roku.––––––––––––– 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                                Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu tajnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 0 głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 889 829  głosów wstrzymujących się. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.–––––––––––––––                                                                                                     
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UCHWAŁA NR 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2012 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Pani  Aleksandrze 

Jolancie Piekut z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej Spółki w okresie od 8 czerwca 2012 roku do 31 grudnia  2012 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                 Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu tajnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała   została podjęta. 
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UCHWAŁA NR 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2012 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Pani  Kamilli  Tomczak z 

wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 

okresie od 8 czerwca 2012 roku do 31 grudnia  2012 roku.–––––––––––––––––––– 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                 Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu tajnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała   została podjęta. 
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UCHWAŁA NR 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2012 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu  Jakubowi 

Maciejowi Ciepieli z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej Spółki w okresie od 8 czerwca 2012 roku do 31 grudnia  2012 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                                  Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu tajnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała   została podjęta. 
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UCHWAŁA NR 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2012 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu Mariuszowi 

Krzysztofowi Tomczakowi  z wykonywania przez niego obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 czerwca 2012 roku do 31 grudnia  2012 

roku.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

                                  Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu tajnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała   została podjęta. 
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UCHWAŁA NR 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26  czerwca 2013 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2012 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 12 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu Michałowi 

Medardowi Kulczykowi  z wykonywania przez niego obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 czerwca 2012 roku do 31 grudnia  2012 

roku.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

                 Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu tajnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała   została podjęta. 
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Do punktu 15 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie  zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu 

działalności Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  zmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten 

sposób, że po punkcie  84   dodaje się punkty od   85    do 202      o 

następującej treści:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

85) PKD 05.20.Z Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu),––––––––––––––––––– 

86) PKD 07.10.Z Górnictwo rud żelaza,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

87) PKD 07.21.Z Górnictwo rud uranu i toru,–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

88) PKD 07.29.Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych,–––––––––––––– 

89) PKD 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb 

budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,–––––––––––––––––––––– 

90) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,–––– 

91) PKD 08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz 

do produkcji nawozów,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

92) PKD 08.92.Z Wydobywanie torfu,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

93) PKD 08.93.Z Wydobywanie soli,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

94) PKD 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej 

niesklasyfikowane,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

95)  PKD 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i 

regenerowanie opon z gumy,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

96) PKD 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,–––––––––––––––––––– 
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97) PKD 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego,––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

98) PKD 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego,––––––––––––––––––––– 

99) PKD 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego,–––––––––––––––––––––––––––– 

100) PKD 23.14.Z Produkcja włókien szklanych,–––––––––––––––––––––––––––––– 

101) PKD 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło 

techniczne,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

102) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,–––––––––––––––––––– 

103) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,–––––––––––––––––––– 

104) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,––––––––––––––– 

105) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,–––––––––––––––––––––– 

106) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,–––– 

107) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 

108) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,–––––––––––––––––––––––––––––– 

109) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,–––––––––––– 

110) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność 

usługowa związana z gospodarką odpadami,––––––––––––––––––––––––––––––– 

111) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,–––––––––––––––– 

112) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei 

podziemnej,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

113) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,––––––––––––––––– 

114) PKD 42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,–––––––––––––––––––––––––––––– 

115) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci 

rozdzielczych,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

116) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i 

elektroenergetycznych,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

117) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,––––– 
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118) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,––––––––––––––––––––––––––– 

119) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,––––––––––––––– 

120) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-––––––––––––––––––––––– 

121) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 

122) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych i klimatyzacyjnych,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

123) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych 

wykończeniowych,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

124) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,–––––––––––––– 

125) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

126) PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów 

rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i 

półproduktów,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

127) PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, 

metali i chemikaliów przemysłowych,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

128) PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i 

materiałów budowlanych,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

129) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, 

urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,––––––––––––––––––––––––––––– 

130) PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, 

artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,–––– 

131) PKD 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów 

tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,––– 

132) PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

133) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży 

pozostałych określonych towarów,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

134) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów 

różnego rodzaju,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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135)  PKD 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,––––––––––––––––––––––– 

136) PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,––––––––––––––––– 

137) PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i 

tłuszczów jadalnych,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

138) PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,––––––––––––––––– 

139) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,–––––––––––––– 

140) PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,––––––––––––––––––– 

141) PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i 

piekarskich,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

142) PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,––––––––– 

143) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, 

skorupiaki i mięczaki,-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

144) PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i 

wyrobów tytoniowych,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

145) PKD 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,––––––––––––––– 

146) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,-–––––––––––––––––––– 

147) PKD 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,––––––––––––––––––––––––– 

148) PKD 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku 

domowego,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

149) PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i 

szklanych oraz środków czyszczących,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

150) PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,–––––––––––––––––––– 

151) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i 

medycznych,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

152) PKD 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu 

oświetleniowego,-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

153) PKD 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,––––––––––––– 

154) PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 
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155) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i 

telekomunikacyjnego oraz części do niego,––––––––––––––––––––––––––––––––– 

156) PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz 

dodatkowego wyposażenia–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

157) PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek–––––––––––––––––––––––––––––– 

158) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, 

budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej––––––––––––––––––––––––––––––– 

159) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz 

maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

160) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych––––––––––––––––––––––––– 

161) PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali–––––––––––––––––––––––– 

162) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i 

wyposażenia sanitarnego–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

163) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i 

dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego––––––––––––––––––––– 

164) PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych––––––––––––––––––– 

165) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,–––––––––––––– 

166) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,––––––––––––––––––––––– 

167) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w 

niewyspecjalizowanych sklepach,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

168) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią 

sklepową, straganami i targowiskami,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

169) PKD 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych,–––––––––––––––––––– 

170) PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,–––––––––––––– 

171) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,–––––––––––––––– 

172) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

173) PKD 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów 

kempingowych) i pola namiotowe,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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174) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,–––––––––––––––––––––––––––––––– 

175) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,–––––––––– 

176) PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,––––––––––––––––––––––– 

177) PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 

zewnętrznych (katering),––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

178) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,––––––––––– 

179) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,––– 

180) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo 

techniczne,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

181) PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych,–––––––––––––––––––––––– 

182) PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,––––––––––––––––––––– 

183) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,-–––––––––––––––––––––––– 

184) PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

185) PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,––––––––––––––– 

186) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie 

indziej niesklasyfikowana,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

187) PKD 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów 

bezpieczeństwa,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

188) PKD 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów 

bezpieczeństwa,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

189) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku 

w budynkach,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

190) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów 

przemysłowych,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

191) PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów 

przemysłowych,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

192) PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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193) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem 

terenów zieleni,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

194) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i 

kongresów,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

195) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,–––––––––––––––––––––––––– 

196) PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych,–––––––––––––––––––––––––––– 

197) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 

198) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,––––––––––––––––– 

199) PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,––––––––– 

200) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,–––––––––––– 

201) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 

202) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 

zarejestrowania.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

                 Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu jawnym i imiennym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt 

dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały, w tym Leszek Jan Piekut 535 000 

głosów za, Joanna Piekut 72 671 głosów za, Joanna Piekut jako pełnomocnik 

Aleksandry Przedpełskiej 70 000 głosów za, Sebastian Huczek jako 

reprezentant Investcon Group spółka akcyjna 212 158 głosów za, ––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Nikt nie zgłosił sprzeciwu.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała   została podjęta. 

Do punktu 16 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 21 

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Internet Works S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia  26 czerwca 2013 roku  

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki 

§1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Works S.A. na 

podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 1 

Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:––––––––––––––––– 

"Firma  

1. Spółka prowadzi działalność  pod firmą : Europejski Fundusz Energii Spółka 

Akcyjna.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2. Spółka może używać  skrótu firmy:  Europejski Fundusz Energii S.A.–––––––––– 

3. Spółka może używać wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci 

znaku towarowego."––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 

zarejestrowania.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                                  Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Nikt nie zgłosił sprzeciwu.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała   została podjęta. 

Do punktu 17 porządku obrad: 

W tym miejscu akcjonariusz Pan Leszek Jan Piekut składa wniosek o 

niepodejmowanie głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D,  

realizowanej w ramach  subskrypcji zamkniętej  z zachowaniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 17 lipca 2013 (dzień prawa 

poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. 

 

UCHWAŁA NR 22 

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Internet Works S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia   26 czerwca 2013 roku  

w sprawie niepodejmowania głosowania  w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii D,  realizowanej w ramach  

subskrypcji zamkniętej  z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy na dzień 17 lipca 2013 (dzień prawa poboru) oraz 

wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 

nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki 

 

§1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie podejmować uchwały w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D,  

realizowanej w ramach  subskrypcji zamkniętej  z zachowaniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 17 lipca 2013 (dzień prawa 

poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie 
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obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.–––––––––––––––––––– 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                                  Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała   została podjęta. 

 

Do punktu 18 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Internet Works  S.A. z siedzibą w  Bydgoszczy 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki 

 

Działając na podstawie  § 12 ust 4 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej 

Spółki.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                                  Po przeliczeniu oddanych głosów  Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym brało udział 889 829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, z których  oddano 889 

829(osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)                      

ważnych głosów , co stanowi 60,95 % kapitału zakładowego, w tym:---––––––– 

 889 829  głosów za podjęciem uchwały,–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów przeciw, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 0 głosów wstrzymujących się. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała   została podjęta. 

Do punktu 19, 20 porządku obrad: 

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania punktów porządku obrad 

Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Na tym protokół zakończono.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Koszty tego aktu ponosi Spółka. —————————————————————— 

Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.— 

  Notariusz pobrał na podstawie rozp. w sprawie taksy notarialnej 

(Dz. U. z 2004r. Nr 148 poz. 1564 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 11 

marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 

1054 ze zm.): ———————–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

a)  wynagrodzenie za sporządzenie protokołu z § 9 ust. 1 pkt. 2 – kwotę 750,- 

(siedemset pięćdziesiąt) złotych plus 23% podatku VAT w kwocie 172,50 zł 

(sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy), –––––––––––––––––––––––– 



36 

 

b)  za trzy wypisy z § 12 – kwotę 630,- (sześćset trzydzieści) złotych plus 23% 

podatku VAT w kwocie 144,90 zł (sto czterdzieści cztery złote 

dziewięćdziesiąt groszy). ———–––––––––––––––––––––––––––––––––————— 

Akt odczytano, przyjęto i podpisano. 

 


