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Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą MOTORICUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOTORICUS Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu 

spółek handlowych postanawia niniejszym dokonać wyboru Pana Kamila Koca 

na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------- 

 

§ 2 

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

 

Pan Kamil Koc stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw 

uchwale i braku głosów wstrzymujących się.------------------------------------------ 

 

Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej 

podpisaniu oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym 

reprezentowani są akcjonariusze posiadający 13.920.000 akcji, na ogólną liczbę 

16.040.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego oraz daje 

13.920.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę 16.040.000 

głosów. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało 

zwołane prawidłowo w trybie art. 402
1 
Kodeksu Spółek Handlowych i jest 

zdolne do podjęcia wiążących uchwał.--------------------------------------------------- 

 

 

§ 2 Protokołu 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:--------------------  
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Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus S.A. z siedzibą w 

Warszawie niniejszym postanawia zrezygnować z powołania Komisji 

Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

jawnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.-------------------------------- 

 

 

Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad 

odbywającego się Zgromadzenia: -------------------------------------------------------- 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; --------------- 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki;--------------------------------------------------------------------------- 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;----- 

4. Podjęcie uchwały o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej;  

5. Przyjęcie porządku obrad;---------------------------------------------------- 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego 

sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 

31 grudnia 2012 r.;------------------------------------------------------------ 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012; -------------- 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 

31 grudnia 2012 r.;------------------------------------------------------------ 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za rok 2012; --------- 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

działalności Rady Nadzorczej za rok 2012; ------------------------------- 

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012; -------------- 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom 

Zarządu Motoricus S.A.; ----------------------------------------------------- 

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady 

Nadzorczej Motoricus S.A.; ------------------------------------------------- 

14. Wolne wnioski;---------------------------------------------------------------- 

15. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------ 

 

§ 2  

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

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

jawnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.--------------------------------- 

 

 

 Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki 

 za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------- 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza 

jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2012 roku 

do 31 grudnia 2012 roku, składające się z: --------------------------------------------- 

 

1. wprowadzenia;----------------------------------------------------------------------- 

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

aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.921.060,10 zł (pięć milionów 

dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych dziesięć 

groszy);------------------------------------------------------------------------------- 

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 

grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w kwocie 4.072.317,38 zł 
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(cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemnaście złotych 

trzydzieści osiem groszy);--------------------------------------------------------- 

4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 

dnia 31 grudnia 2012 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o 

kwotę 4.072.317,38 zł (cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta 

siedemnaście złotych trzydzieści osiem groszy);------------------------------- 

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu 

środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 

grudnia 2012 roku o kwotę 4.236,52 zł (cztery tysiące dwieście 

trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze);---------------------------- 

6. dodatkowych informacji i objaśnień;--------------------------------------------- 

 

§ 2 

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

 

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

jawnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.-------------------------------- 

 

 

Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013  roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

2012 rok 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------- 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna zatwierdza 

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

31.12.2012. --------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

jawnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 
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13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.------------------------------ 

 

 

Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Spółki 

 za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------- 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2012 

roku do 31 grudnia 2012 roku, składające się z:---------------------------------------- 

 

1. wprowadzenia;----------------------------------------------------------------------- 

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

aktywów i pasywów wykazuje kwotę 37.693.709,48 zł (trzydzieści 

siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset 

dziewięć złotych czterdzieści osiem groszy);----------------------------------- 

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 

grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w kwocie 4.958.616,02 zł 

(cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście 

złotych dwa grosze);---------------------------------------------------------------- 

4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 stycznia 2012 roku do 

dnia 31 grudnia 2012 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o 

kwotę 4.795.120,88 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć 

tysięcy sto dwadzieścia złotych osiemdziesiąt osiem groszy);---------------- 

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu 

środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 

grudnia 2012 roku o kwotę 2.094,36 zł (dwa tysiące dziewięćdziesiąt 

cztery złote trzydzieści sześć groszy);-------------------------------------------- 

6. dodatkowych informacji i objaśnień;--------------------------------------------- 

 

§ 2 

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

 

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

jawnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 
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zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.------------------------------- 

 

 

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013  roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej za 2012 rok 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------- 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna zatwierdza 

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za 

okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012. -------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

jawnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.------------------------------- 

 

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 

rok 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------- 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Motoricus Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się 

ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Motoricus S.A. z działalności za 2012 rok, 

zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Motoricus S.A. z działalności w 

okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.--------------------------- 

§ 2 

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

 



 7 

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

jawnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.------------------------------- 

 

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  28 czerwca 2013  roku 

w sprawie pokrycia straty za rok 2012 

 

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

Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------------------------------- 

 

§ 1 

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 

2012,  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna 

postanawia stratę za rok obrotowy 2012 pokryć z zysków, osiągniętych w latach 

przyszłych. ---------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

jawnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.------------------------------- 

 

 

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  28 czerwca 2013  roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------- 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela 

absolutorium Panu Witoldowi Gazda, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania 

obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -------- 
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§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.------------------------------- 

 

Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  28 czerwca 2013  roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------- 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela 

absolutorium Panu Andrzejowi Wojno, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania 

obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 r.------------- 

§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.------------------------------- 

 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  28 czerwca 2013  roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------- 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela 

absolutorium Pani Katarzynie Górskiej, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania 

obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 r.------------- 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.------------------------------- 

 

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  28 czerwca 2013  roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------- 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela 

absolutorium Panu Tomaszowi Litwiniukowi, Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 

grudnia 2012 roku. ------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.-------------------------------- 

 

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  28 czerwca 2013  roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------- 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela 

absolutorium Panu Krzysztofowi Dziedzicowi, Członkowi Rady Nadzorczej 
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Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 

grudnia 2012 roku. ------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.-------------------------------- 

 

Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  28 czerwca 2013  roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------- 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela 

absolutorium Panu Arkadiuszowi Bogdanowi, Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 

grudnia 2012 roku. ------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.------------------------------- 

 

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  28 czerwca 2013  roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------- 

 

§ 1 
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Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela 

absolutorium Panu Vishnu Mirpuri, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 

roku. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.------------------------------ 

 

Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  28 czerwca 2013  roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------- 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela 

absolutorium Panu Jarosławowi Marczewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 

grudnia 2012 roku. ------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu 

tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału 

zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 

13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz 13.920.000 głosów oddanych 

przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.------------------------------- 

 


