
 

 

„Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie  

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Andrzeja Leganowicza. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 

 

 

 

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.136.721, co stanowi 78,15 % 
kapitału zakładowego; 
Łączna liczba głosów ważnych oddanych w głosowaniu: 14.136.721 
Liczba głosów „za”: 14.136.621  
Liczba głosów „przeciw”:  0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100 
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Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk SA wobec braku kandydatur do Komisji 

Skrutacyjnej odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  

 

 

 

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.136.722, co stanowi 78,15 % 
kapitału zakładowego; 
Łączna liczba głosów ważnych oddanych w głosowaniu: 14.136.722 
Liczba głosów „za”: 14.136.622 
Liczba głosów „przeciw”:  0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100 
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„Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu 
następującym: 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdol-

ności do podejmowania uchwał; 
4. Wybór komisji skrutacyjnej; 
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 
6. Rozpatrzenie: 

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku; 
2) sprawozdania  finansowego  spółki  za  2012 rok  wraz  z raportem i opinią 

biegłego rewidenta; 
3) wniosku zarządu dotyczącego zadysponowania wynikiem finansowym za 

2012 rok; 
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok; 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku; 
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok; 
3) zadysponowania wynikiem finansowym Spółki za 2012 rok; 
4) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków 

w 2012 roku; 
5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2012 roku; 
8. Podjęcie  uchwał  w  sprawie  określenia  liczby  członków  Rady  Nadzorczej, 

zmian w  jej składzie oraz ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady 
Nadzorczej; 

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 2. 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 

 
 
 
 
 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.136.722, co stanowi 78,15 % 
kapitału zakładowego; 
Łączna liczba głosów ważnych oddanych w głosowaniu: 14.136.722 
Liczba głosów „za”: 14.136.622 
Liczba głosów „przeciw”:  0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100 
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„Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia  

sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 

 

 

 

 

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.136.722, co stanowi 78,15 % 
kapitału zakładowego; 
Łączna liczba głosów ważnych oddanych w głosowaniu: 14.136.722 
Liczba głosów „za”: 14.136.622 
Liczba głosów „przeciw”:  0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100 
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„Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia  

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek 
handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, obejmujące: 
a)  wprowadzenie, 
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów 

wykazuje kwotę 3.886.138,84 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć 
tysięcy sto trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze); 

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 
wykazujący przychody ze sprzedaży 7.177.360,98 zł (siedem milionów sto 
siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt 
osiem groszy) oraz stratę netto 1.372.224,38 zł (jeden milion trzysta 
siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote trzydzieści osiem 
groszy). 

d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków 
pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. na sumę 1.462.733,43 zł (jeden milion 
czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy złote czterdzieści 
trzy grosze). 

e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2012 r. stan 
kapitału własnego: -46.185,14 zł (minus czterdzieści sześć tysięcy sto 
osiemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy). 

f) informację dodatkową. 
§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 
 
 
 
 
 
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.136.722, co stanowi 78,15 % 
kapitału zakładowego; 
Łączna liczba głosów ważnych oddanych w głosowaniu: 14.136.722 
Liczba głosów „za”: 14.136.622 
Liczba głosów „przeciw”:  0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100 
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„Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie zadysponowania  

wynikiem finansowym Spółki za 2012 rok 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk Spółka Akcyjna postanawia 

zadysponować wynikiem finansowym Spółki w następujący sposób: stratę netto w 

wysokości 1.372.224,38 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące 

dwieście dwadzieścia cztery złote trzydzieści osiem groszy) pokryć z zysków lat 

przyszłych. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 

 

 

 

 

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.136.722, co stanowi 78,15 % 
kapitału zakładowego; 
Łączna liczba głosów ważnych oddanych w głosowaniu: 14.136.722 
Liczba głosów „za”: 14.136.622 
Liczba głosów „przeciw”:  0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100 
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 „Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium 

Członkowi Zarządu Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

udziela Pani Joannie Żukowskiej – pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki 

– absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2012. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 

 
 
 
 
 
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.136.722, co stanowi 78,15 % 
kapitału zakładowego; 
Łączna liczba głosów ważnych oddanych w głosowaniu: 14.136.722 
Liczba głosów „za”: 14.136.721 
Liczba głosów „przeciw”:  0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 
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„Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium 

Członkowi Zarządu 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

udziela Panu Tomaszowi Fąfara pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 

 

 

 

 

 

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.136.722, co stanowi 78,15 % 
kapitału zakładowego; 
Łączna liczba głosów ważnych oddanych w głosowaniu: 14.136.722 
Liczba głosów „za”: 14.136.621 
Liczba głosów „przeciw”:  100  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 
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„Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium 

Członkowi Zarządu Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

udziela Pani Agnieszce Gajzler pełniącej funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium z 

wykonania przez nią obowiązków za rok 2012. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 

 

 

 

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.136.722, co stanowi 78,15 % 
kapitału zakładowego; 
Łączna liczba głosów ważnych oddanych w głosowaniu: 14.136.722 
Liczba głosów „za”: 14.136.621 
Liczba głosów „przeciw”:  0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

„Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium 

Członkowi Zarządu 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

udziela Panu Arturowi Łopuszko pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu oraz 

Członka Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 

2012. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.136.722, co stanowi 78,15 % 
kapitału zakładowego; 
Łączna liczba głosów ważnych oddanych w głosowaniu: 14.136.722 
Liczba głosów „za”: 14.136.621 
Liczba głosów „przeciw”:  100  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 
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„Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium 

Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-Kiosk uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

udziela absolutorium Panom: 

1. Maciejowi Kutakowi, 

2. Janowi Chmielowi, 

3. Jakubowi Kuraszowi, 

4. Radosławowi Grucelowi, 

5. Tadeuszowi Roczniakowi, 

6. Arturowi Rumiankowi, 

z wykonania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej za 2012 rok. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 

 

 

 

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.136.722, co stanowi 78,15 % 
kapitału zakładowego; 
Łączna liczba głosów ważnych oddanych w głosowaniu: 14.136.722 
Liczba głosów „za”: 14.136.621 
Liczba głosów „przeciw”:  100  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 
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„Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki będzie 

liczyła  5 (pięciu)  członków. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 

 

 

 

 

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.136.722, co stanowi 78,15 % 
kapitału zakładowego; 
Łączna liczba głosów ważnych oddanych w głosowaniu: 14.136.722 
Liczba głosów „za”: 14.136.622 
Liczba głosów „przeciw”:  0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100 
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„Uchwała Nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia  

dla Członków Rady Nadzorczej 
 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić następujące zasady 

wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki: 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w 

którym wziął udział. Pozostałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każde posiedzenie 

Rady Nadzorczej, w którym dany Członek Rady Nadzorczej wziął udział. 

§ 2. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1. płatne jest w terminie do 30 (trzydziestu) 

dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 

 

 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.136.722, co stanowi 78,15 % 
kapitału zakładowego; 
Łączna liczba głosów ważnych oddanych w głosowaniu: 14.136.722 
Liczba głosów „za”: 14.136.621 
Liczba głosów „przeciw”:  100  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 
 

 

W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. w dniu 28 czerwca 
2013r. nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od 
rozpatrzenia żadnej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad. 
 

 
 
 
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect." 

 


