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UCHWAŁA NR 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia Aleksandra Chomicza. ---------------------------------------------------- 

 

§2 

 

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

 

Grzegorz Czapla stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

 

Grzegorz Czapla stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------- 

 

Aleksander Chomicz, zamieszkały we Wrocławiu, przy ulicy Sobótki numer 

35 legitymuje się dowodem osobistym seria AKH numer 903645. ------------------ 

 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, 

podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, 

że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie 

zgodnie art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest na nim 

12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset 

osiemnaście) akcji stanowiących 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia 

pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) głosów, co stanowi 88,10% (osiemdziesiąt 

osiem i dziesięć setnych procent) akcji w całym kapitale zakładowym Spółki i 

jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. ------------------------------------------- 

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 
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UCHWAŁA NR 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§1 

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. ------- 

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------- 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  

z działalności za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku 

(01.01.2012)  do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego 

roku (31.12.2012). --------------------------------------------------------------------------  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012)  do 

dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku 

(31.12.2012). ---------------------------------------------------------------------------------  

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012. ------------- 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  

z działalności grupy kapitałowej TRO MEDIA S.A. za okres od dnia pierwszego 

stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012)  do dnia trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012). --------------------  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące 

dwunastego roku (01.01.2012)  do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa 

tysiące dwunastego roku (31.12.2012). --------------------------------------------------  

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. ----------------------------------------  

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady 

Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. --------------------------  

12. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia, 

sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie oraz opinii biegłego 

rewidenta z badania planu połączenia. --------------------------------------------------- 

13. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna ze 

Spółką WDSP HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-077), 

przy ulicy Kazimierza Wielkiego numer 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  423129 (czterysta 
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dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć) na warunkach określonych  

w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 62 

(4179) pod pozycją 4289 z dnia dwudziestego ósmego marca dwa tysiące 

trzynastego roku (28.03.2013) wraz ze zgodą na zmianę Statutu Spółki oraz na 

plan połączenia. ----------------------------------------------------------------------------- 

14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych 

Akcjonariuszy prawa poboru w związku z emisji akcji serii D (akcji 

połączeniowych). ---------------------------------------------------------------------------- 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D 

do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” 

prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii D. -------------------------- 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu – zmiany Firmy Spółki.  

17. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------- 
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§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------ 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 

 

UCHWAŁA NR 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres 

od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012) do 

dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku 

(31.12.2012) 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z 

siedziba we Wrocławiu na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 

Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co 

następuje: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 

Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku 

(01.01.2012)  do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego 

roku (31.12.2012).---------------------------------------------------------------------------  
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§ 2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 

 

UCHWAŁA NR 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 

od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012)  do 

dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku 

(31.12.2012) 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 

§ 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki 

uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 

okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012)  do 

dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku 

(31.12.2012). ---------------------------------------------------------------------------------  
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§ 2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 

 

UCHWAŁA NR 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 

Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co 

następuje: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 
 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 

2012 w kwocie 385.421,18 zł (trzystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy czterystu 

dwudziestu jeden złotych osiemnastu groszy) przeznacza się na kapitał 

zapasowy. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- 
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 

 

UCHWAŁA NR 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy 

kapitałowej TRO MEDIA S.A. 

za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku 

(01.01.2012)  do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego 

roku (31.12.2012) 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 

1 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala 

co następuje: --------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 

grupy kapitałowej TRO MEDIA S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia dwa 

tysiące dwunastego roku (01.01.2012)  do dnia trzydziestego pierwszego grudnia 

dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012). ---------------------------------------------  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------  
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 
 

UCHWAŁA NR 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku 

(01.01.2012)  do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego 

roku (31.12.2012) 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 

§ 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki 

uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Spółki za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego 

roku (01.01.2012)  do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące 

dwunastego roku (31.12.2012). -----------------------------------------------------------  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------- 
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

UCHWAŁA NR 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2012 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 

§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki 

uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Misztalowi – członkowi 

Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za 

okres pełnienia funkcji w roku 2012. ----------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 
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dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 

 

UCHWAŁA NR 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2012 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 

§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki 

uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Damianowi Łabie – członkowi Zarządu 

Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres 

pełnienia funkcji w roku 2012. ------------------------------------------------------------ 

 

§ 2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------- 

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 

 

UCHWAŁA NR 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2012 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 

§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki 

uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Czapli – członkowi 

Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za 

okres pełnienia funkcji w roku 2012. ----------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.935.918 (cztery 

miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) ważnych 

głosów z 4.935.918 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 36,16% (trzydzieści sześć  

i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------- 

- za uchwałą:  4.935.918 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały  
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o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 

 

UCHWAŁA NR 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 

§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki 

uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kindze Kędzierskiej absolutorium  

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji 

w roku 2012. --------------------------------------------------------------------------------- 

  

§ 2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 
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UCHWAŁA NR 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 

§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki 

uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Rafałowi Ciskowi absolutorium  

z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres 

pełnienia funkcji w roku 2012. ------------------------------------------------------------ 

 

§ 2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent)  kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 
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UCHWAŁA NR 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2012 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 

§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki 

uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Arkadiuszowi Maciuszek absolutorium  

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji 

w roku 2012. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 
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UCHWAŁA NR 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2012 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 

§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki 

uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 
 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Wykurzowi absolutorium  

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji 

w roku 2012. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent)  kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 
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UCHWAŁA NR 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2012 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 

§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki 

uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Kaszubie absolutorium  

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji 

w roku 2012. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent)  kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 
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UCHWAŁA NR 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2012 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 

§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki 

uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Moskała absolutorium  

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji 

w roku 2012. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent)  kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 
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UCHWAŁA NR 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2012 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 

§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki 

uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Kurkowi absolutorium  

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji 

w roku 2012. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem  

i dziesięć setnych procent)  kapitału zakładowego Spółki, w tym: ------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 
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UCHWAŁA NR 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 

§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki 

uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Misiewiczowi absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji 

w roku 2012. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent)  kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 
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UCHWAŁA NR 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2012 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 

§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki 

uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mateuszowi Szuściakowi absolutorium  

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji 

w roku 2012.----------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 
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UCHWAŁA NR 20 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2012 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedziba we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 

§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych  oraz postanowienia § 23 statutu Spółki 

uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Szymonowi Strzelczykowi absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji 

w roku 2012. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

 Przewodniczący w tym miejscu oświadczył, że Zarząd przedstawił istotne 

elementy treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu uzasadniającego 

połączenie oraz opinii biegłego z badania planu połączenia.-------------------------- 

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 
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UCHWAŁA NR 21 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie połączenia Spółki TRO MEDIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

(KRS 360487) 

 ze Spółką WDSP HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 423179) 

oraz 

zmian w statucie Spółki TRO MEDIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek 

handlowych (KSH), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu 

Spółki dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania 

Zarządu i opinii biegłego rewidenta, postanawia: -------------------------------------- 

1. Uchwalić połączenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu ze Spółką WDSP HOLDING S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku WDSP HOLDING S.A. na 

TRO MEDIA S.A. w zamian za akcje, które TRO MEDIA S.A. wyda 

akcjonariuszom WDSP HOLDING S.A. Akcje te zostaną wprowadzone do 

obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 

wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z odrębnymi przepisami. -------------- 

2. Wyrazić zgodę na Plan Połączenia TRO MEDIA S.A. z WDSP HOLDING 

S.A. uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu dwudziestego marca 

dwa tysiące trzynastego roku (20.03.2013) i ogłoszony w Monitorze Sądowym  

i Gospodarczym nr 62 (4179) pod pozycją 4289 z dnia dwudziestego ósmego 

marca dwa tysiące trzynastego roku (28.03.2013), stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. -------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRO MEDIA S.A. działając na 

podstawie art. 431 §1, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 492§ 2 Kodeksu spółek 

handlowych postanawia: ------------------------------------------------------------------- 

1. W celu realizacji połączenia podwyższa się kapitał zakładowy spółki TRO 

MEDIA S.A. o kwotę maksymalną 3.723.084,00 zł (trzy miliony siedemset 

dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt cztery złote), tj. do kwoty maksymalnej 

5.088.084,00 zł (pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery 

złote) poprzez emisję nie więcej niż 37.230.840 (trzydzieści siedem milionów 
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dwieście trzydzieści tysięcy osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela 

serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. (zero złotych dziesięć groszy) każda. 

Zarząd TRO MEDIA S.A. jest upoważniony do złożenia oświadczenia  

o ostatecznej wysokości kapitału zakładowego TRO MEDIA S.A. ----------------- 

2. Nowo wyemitowane akcje serii D TRO MEDIA S.A. zostaną przydzielone 

akcjonariuszom Spółki WDSP HOLDING S.A., na zasadach określonych 

poniżej. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Dla ustalenia liczby akcji TRO MEDIA S.A., jakie otrzyma akcjonariusz 

WDSP HOLDING S.A. będzie brana pod uwagę liczba akcji WDSP HOLDING 

S.A. posiadanych przez akcjonariusza. --------------------------------------------------- 

4. Akcje Serii D TRO MEDIA S.A. przydzielone zostaną akcjonariuszom 

WDSP HOLDING S.A. -------------------------------------------------------------------- 

w stosunku 10:11, to znaczy, za każde 10 (dziesięć) akcji spółki WDSP 

HOLDING S.A. przydzielone zostanie 11 akcji TRO MEDIA S.A. ----------------- 

5. Z uwagi na wskazany w ust. 4 stosunek wymiany akcji, Akcjonariusze 

WDSP HOLDING S.A. otrzymają dopłaty, w przypadku gdy iloczyn 

posiadanych przez nich akcji WDSP HOLDING S.A. i stosunku wymiany akcji 

nie będzie stanowił liczby całkowitej. W takim przypadku liczba akcji TRO 

MEDIA S.A. wydanych akcjonariuszom WDSP HOLDING S.A. zostanie 

ustalona poprzez zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej. Za 

niewydaną część ułamkową akcji zostanie wypłacona dopłata w wysokości 

odpowiadającej ułamkowi wartości jednej akcji TRO MEDIA S.A. Wypłata 

dopłat nastąpi z kapitału zapasowego TRO MEDIA S.A. ----------------------------- 

6. Przyznane akcje TRO MEDIA S.A. uprawniać będą do udziału w zysku od 

pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01.01.2013), tj. za rok 

obrotowy, który  zakończy się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące 

trzynastego roku (31.12.2013). ------------------------------------------------------------ 

7. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną. Upoważnia się Zarząd 

Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych. ----------------------------------------------------------------------------- 

8. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ---------------------------------- 

 

§ 3 

 

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę § 7 ust. 1 Statutu Spółki TRO 

MEDIA S.A., który przyjmuje następujące brzmienie: -------------------------------- 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.088.084,00 zł (pięć 

milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:  

- 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A  

o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja - 

2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, ------------------------------------------------------------- 

- 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości 
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nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -------------------------------------- 

- nie więcej niż 37.230.840 (trzydzieści siedem milionów dwieście trzydzieści 

tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” --------------------------------------------------- 

 

§ 4 

 

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę § 6 Statutu Spółki TRO 

MEDIA S.A., który przyjmuje następujące brzmienie: -------------------------------- 

 

„§ 6 

 

Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------------------------------------------- 

1) 18.20.Z reprodukcja zapisanych nośników informacji, ----------------------- 

2) 26.11. Z produkcja elementów elektronicznych, -------------------------------  

3) 26.12.Z produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, ---------------- 

4) 26.20.Z, produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, --------------------  

5) 26.30.Z produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, ------------------------------ 

6) 26.40.Z, produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, ----------  

7) 26.51. Z produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych  

i nawigacyjnych, ----------------------------------------------------------------------------  

8) 26.70.Z produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -----  

9) 26.80. Z produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników 

informacji, ------------------------------------------------------------------------------------  

10) 27.31.Z produkcja kabli światłowodowych, -------------------------------------  

11) 27.32.Z produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych 

przewodów i kabli, --------------------------------------------------------------------------  

12) 27.33.Z produkcja sprzętu instalacyjnego, ---------------------------------------  

13) 27.90.Z produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, ------------------------  

14) 28.23.Z produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem 

komputerów i urządzeń peryferyjnych, --------------------------------------------------  

15) 33.12.Z naprawa maszyn i konserwacja maszyn, -------------------------------  

16) 33.13.Z naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,--  

17) 33.14.Z naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, ---------------------  

18) 33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----  

19) 46.14.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń 

przemysłowych, statków i samolotów, ---------------------------------------------------  

20) 46.15. Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów 

gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, ------------------------  

21) 46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego 

rodzaju, ---------------------------------------------------------------------------------------  

22) 46.51.Z sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  

i oprogramowania, --------------------------------------------------------------------------  

23) 47.41.Z sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych  
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i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -------------------  

24) 47.42. Z sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach, ---------------------------------------------------------  

25) 47.43.Z sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach, ---------------------------------------------------------  

26) 47.59.Z sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych 

artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ----  

27) 47.63.Z sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ------------------------------------------  

28) 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 

wysyłkowej lub internet, -------------------------------------------------------------------  

29) 47. 99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami, ---------------------------------------------------------------- 

30) 58.12.Z wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych),  

31) 58.13.Z wydawanie gazet, --------------------------------------------------------- 

32) 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -------------------  

33) 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------------  

34) 58.21.Z działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, ----------  

35) 58.29.Z działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,  

36) 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -------  

37) 60.10.Z nadawanie programów radiofonicznych, ------------------------------  

38) 60.20.Z nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych  

i abonamentowych, -------------------------------------------------------------------------  

39) 61.10.Z działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, --------------  

40) 61.20.Z działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,  

z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, --------------------------------------------  

41) 61.30. Z działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, ----------------  

42) 61.90.Z działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, ------------------  

43) 62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem, ---------------------------  

44) 62.02. Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----  

45) 62.03.Z działalność związana z zarządzaniem urządzeniami 

informatycznymi, ----------------------------------------------------------------------------  

46) 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 

informatycznych i komputerowych, ------------------------------------------------------  

47) 63.11. Z przetwarzanie danych; zarządzanie stron nie danych; zarządzanie 

stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----------------------------  

48) 63.12.Z działalność portali internetowych, -------------------------------------- 

49) 63.91.Z działalność agencji informacyjnych, ----------------------------------- 

50) 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, -----------------------------------------------------------------  

52) 64.19.Z pozostałe pośrednictwo pieniężne, --------------------------------------  

53) 64.91.Z leasing finansowy, --------------------------------------------------------  

54) 64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów, ---------------------------------  

55) 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 
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niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ------  

56) 66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ------------------------------  

58) 66.21.Z działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych 

strat, ------------------------------------------------------------------------------------------- 

59) 66.22.Z działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, ---------------  

60) 66.29.Z pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze 

emerytalne,------------------------------------------------------------------------------------ 

61) 66.30.Z działalność związana z zarządzaniem funduszami, -------------------  

62) 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ---------------  

63) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi, -----------------------------------------------------------------------------  

64) 68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, --------------------------  

65) 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, ----------  

66) 70.10.Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  

z wyłączeniem holdingów finansowych, -------------------------------------------------  

67) 70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, ----------  

68) 70.22.Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania, ----------------------------------------------------------------  

69) 71.11.Z działalność w zakresie architektury, ------------------------------------  

70) 71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo 

techniczne, -----------------------------------------------------------------------------------  

71) 71.20.B, pozostałe badania i analizy techniczne, -------------------------------  

72) 73.11.Z działalność agencji reklamowych, ------------------------------------ 

73) 73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe  

w radio i telewizji, --------------------------------------------------------------------------  

74) 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych, --------------------------------------------------------------------------------  

75) 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe  

w mediach elektronicznych (internet), ---------------------------------------------------  

76) 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe  

w pozostałych mediach, --------------------------------------------------------------------  

77) 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej, --------------------------------------  

78) 74.90. Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, -----------------------------------------------------------------  

79) 77.33.Z wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając 

komputery, -----------------------------------------------------------------------------------  

80) 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----------------------------------------  

81) 77. 40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, ----- 

82) 78.10.Z działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  

i pozyskiwaniem pracowników, -----------------------------------------------------------  

83) 78.20.Z działalność agencji tymczasowej, ---------------------------------------  

84) 78.30.Z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,  
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85) 81.10.Z działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  

w budynkach, --------------------------------------------------------------------------------  

86) 82.20.Z działalność centrów telefonicznych (call center), ---------------------  

87) 82.91.Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,  

88) 82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------------------------------------  

89) 84.13.Z kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania, --------------  

90) 85.32.A technika, --------------------------------------------------------------------   

91) 85.32.B zasadnicze szkoły zawodowe, -------------------------------------------  

92) 85.59.A nauka języków obcych, --------------------------------------------------  

93) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, --------------------------------------------------------------------------  

94) 85.60.Z działalność wspomagająca edukację, -----------------------------------  

95) 95.11.Z naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, ----  

96) 95, 12, Z, naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, ----------  

97) 96.09.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.  

 

§ 5. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 
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UCHWAŁA NR 22 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w 

związku z emisją akcji serii D 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, 

wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym 

akcjonariuszom. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa 

poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. --------------------------------------- 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------ 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 
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UCHWAŁA NR 23 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu 

zorganizowanego  

w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie 

oraz dematerializacji akcji D 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu stanowi, co następuje: --------------------------------------- 

 

§ 1. 

 

1. Postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego  

w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie 

akcji serii D. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii D. ----------------------------------- 

 

§ 2. 

 

Upoważnia się Zarząd Spółki do: ------------------------------------------------------ 

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych  

z wprowadzeniem akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym 

Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ------------------------- 

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.,  

w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której 

mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 

1538 ze zm.). --------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 3. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem  
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i dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: ------------------- 

- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały  

o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------ 

 

UCHWAŁA NR 24 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku 

(28.06.2013) 

 

w sprawie zmiany §1 Statutu – zmiany Firmy Spółki 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu stanowi, co następuje: --------------------------------------- 

 

§1 

 

Zmienia się statut spółki w ten sposób, że §1 otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

„§1 

 

1. Firma Spółki brzmi: INDATA Software Spółka Akcyjna. ---------------------- 

2. Spółka może używać skrótu INDATA Software S.A. --------------------------- 

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.” ------------------ 

 

§ 2. 

 

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

 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.025.918 

(dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) 

ważnych głosów z 12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście) akcji stanowiących 88,10% (osiemdziesiąt osiem i 

dziesięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------- 
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- za uchwałą:  12.025.918 (dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset osiemnaście)  głosów, -------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, --------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

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

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------- 

 

Do niniejszego Protokołu załączono: ------------------------------------------------- 

-  Załącznik nr 1 – Załącznik do Uchwały nr 22,------------------------------------- 

-  Załącznik nr 2 – Załącznik do Uchwały nr 21 – Plan Połączenia. -------------- 

 

* * * 

 

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. – 

 

Koszty niniejszego Aktu ponosi Spółka TRO MEDIA Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu------------------------------------------------------------------- 

 

Pobiera się: -------------------------------------------------------------------------------- 

a) podatek od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 1, 6 i 7 Ustawy 

z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 

jednolity, Dziennik Ustaw z 2010 roku Numer 101 pozycja 649, z późniejszymi 

zmianami), w wysokości 18.615,00 zł (osiemnastu tysięcy sześciuset piętnastu 

złotych), -------------------------------------------------------------------------------------- 

b) taksę notarialną, na podstawie §§ 5 i 16 Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek 

taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z 

późniejszymi zmianami), w wysokości 7.000,00 zł (siedmiu tysięcy złotych), ---- 

c) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 

11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik 

Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% 

od kwoty wskazanej w pkt b), w wysokości 1.610,00 zł (jednego tysiąca 

sześciuset dziesięciu złotych). ------------------------------------------------------------- 

 

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. 
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Oryginał własnoręcznie podpisali: Przewodniczący  i Robert Bronsztejn   – notariusz 
 

Repertorium A numer  13511 / 2013 ----------------------------------

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. --------- 

WYPIS ten wydano – STRONIE. --------------------------------------------------

Pobrano: --------------------------------------------------------------------------------

a) taksę notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych 

stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 

pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 100,00 zł (stu 

złotych), --------------------------------------------------------------------------------- 

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 

11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, 

Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi 

zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 23,00 zł 

(dwudziestu trzech złotych). -------------------------------------------------------- 

Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego 

roku (28.06.2013). --------------------------------------------------------------------- 

 

 


