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Repertorium A numer ______/2013 

 

AKT NOTARIALNY 

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (26-06-2013) 

asesor notarialny Sebastian Zięba zastępca Joanny Lewczuk notariusza w Warszawie, 

w jej kancelarii w budynku przy Alei Komisji Edukacji Narodowej numer 18 lokal 

numer 3a w Warszawie, sporządził: ----------------------------------------------------------------  

PROTOKÓŁ 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPÓŁKI POD FIRMĄ MOMO SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Mokotowska numer 4, lokal numer 6, kod 

pocztowy 00-641 Warszawa), REGON: 142403995, NIP: 701-02-37-061, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

za numerem KRS: 0000357798 („Spółka”), które odbyło się w siedzibie kancelarii 

w dniu 26 czerwca 2013 roku z następującym porządkiem obrad: -----------------------  

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO. -------------------  

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------  

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO. -------  

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu MOMO z działalności MOMO w 2012 
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roku. -----------------------------------------------------------------------------------------  

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MOMO za 2012 rok. --------------------  

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu MOMO w sprawie sposobu pokrycia straty 

MOMO za 2012 rok. ----------------------------------------------------------------------  

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MOMO z działalności w 2012 

roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności MOMO, 

sprawozdań finansowych MOMO oraz wniosku Zarządu MOMO w sprawie 

pokrycia straty MOMO za rok 2012. ---------------------------------------------------  

10. Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------------  

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MOMO w 2012 roku, ------------------------  

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOMO za 2012 rok, -------------------  

3) sposobu pokrycia straty MOMO za 2012 rok, -----------------------------------------  

4) udzielenia Członkom Zarządu MOMO absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w 2012 roku, ---------------------------------------------------------------  

5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MOMO absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w 2012 roku. --------------------------------------------------  

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. ----------  

 

Do pkt 1 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------  

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Pan Jacek Maciej Malec, oświadczając, 

iż na dzień dzisiejszy zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod 

firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----------------------------------  

 

Jacek Malec okazał wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z 

Rejestru Przedsiębiorców Spółki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców za numerem 

KRS: 0000357798 pobranej ze strony internetowej o adresie http://ems.ms.gov.pl 

na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym 

Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.), według stanu 

na dzień 25 czerwca 2013 roku, Identyfikator wydruku: 

RP/357798/8/20130625160718. ----------------------------------------------------------------  

 

Do pkt pkt 2 i 3 porządku obrad: ------------------------------------------------------------  
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Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały w następującym 

brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 1/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 

Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia Pana Olgierda Krzysztofa Świostek. ---------------------------------------  

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że 

oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt siedem 

tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy „za”, głosów „przeciw” nie 

oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 

uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------  

 

Pan Olgierd Świostek przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, 

sporządził listę obecności i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób 

prawidłowy, zgodnie z treścią art. art. 399 § 1, 402
1 

oraz 395 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych w związku z § 7 Statutu Spółki i jest zdolne do podejmowania 

wiążących uchwał. -------------------------------------------------------------------------------  

 

Olgierd Świostek oświadczył, iż na Zgromadzeniu reprezentowane jest 23177473 

(dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta 

siedemdziesiąt trzy) akcji uprawniających do 23177473 (dwudziestu trzech 

milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu trzech) 

głosów to jest 89 % (osiemdziesiąt dziewięć procent) kapitału zakładowego. ----------  

 

Do pkt 4 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------  

1) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 
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w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 2/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: wyłączenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji 

Skrutacyjnej 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza tajność głosowania w sprawie 

wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------  

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto 

siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 

23177473 (dwudziestu trzech milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy 

czterystu siedemdziesięciu trzech) akcji stanowiących 89 % (osiemdziesiąt dziewięć 

procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 23177473 (dwadzieścia trzy miliony 

sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów 

„przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 

uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------  

 

2) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 3/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż Komisja Skrutacyjna składać 

się będzie z 2 (dwóch) członków. --------------------------------------------------------------  

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 
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stwierdził, że oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto 

siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 

23177473 (dwudziestu trzech milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy 

czterystu siedemdziesięciu trzech) akcji stanowiących 89 % (osiemdziesiąt dziewięć 

procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 23177473 (dwadzieścia trzy miliony 

sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów 

„przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 

uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. ------------------------------------  

 

3) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 4/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Elizę Marcinkowską w skład 

Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. --------------------  

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto 

siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 

23177473 (dwudziestu trzech milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy 

czterystu siedemdziesięciu trzech) akcji stanowiących 89 % (osiemdziesiąt dziewięć 

procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 23177473 (dwadzieścia trzy miliony 

sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów 

„przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 

uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------  

 

4) Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  
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Uchwała numer 5/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Jakuba Jaworskiego w skład 

Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. --------------------  

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto 

siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 

23177473 (dwudziestu trzech milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy 

czterystu siedemdziesięciu trzech) akcji stanowiących 89 % (osiemdziesiąt dziewięć 

procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 23177473 (dwadzieścia trzy miliony 

sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów 

„przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 

uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------  

 

Do pkt 5 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w następującym 

brzmieniu: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 6/2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek 

obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO. -------------------  

2.  Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO. ------  
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3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

4.  Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------  

5.  Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO. -------  

6.  Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu MOMO z działalności MOMO w 2012 

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

7.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MOMO za 2012 rok. --------------------  

8.  Rozpatrzenie wniosku Zarządu MOMO w sprawie sposobu pokrycia straty 

MOMO za 2012 rok. ----------------------------------------------------------------------  

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MOMO z działalności w 2012 

roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności MOMO, 

sprawozdań finansowych MOMO oraz wniosku Zarządu MOMO w sprawie 

pokrycia straty MOMO za rok 2012. ---------------------------------------------------  

10. Podjęcie uchwał w sprawie: --------------------------------------------------------------  

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MOMO w 2012 roku, -----------------------  

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego MOMO za 2012 rok, -------------------  

3) sposobu pokrycia straty MOMO za 2012 rok,-----------------------------------------  

4) udzielenia Członkom Zarządu MOMO absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w 2012 roku, ---------------------------------------------------------------  

5) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MOMO absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w 2012 roku. --------------------------------------------------  

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. ----------  

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto 

siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 

23177473 (dwudziestu trzech milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy 

czterystu siedemdziesięciu trzech) akcji stanowiących 89 % (osiemdziesiąt dziewięć 

procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 23177473 (dwadzieścia trzy miliony 

sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów 

„przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 
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uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------  

 

Do pkt pkt 6, 7, 8, 9 i 10 porządku obrad: -------------------------------------------------  

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty 

Spółki poniesionej w roku obrotowym 2012, sprawozdania Rady Nadzorczej z 

działalności w 2012 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z 

działalności MOMO, sprawozdań finansowych MOMO oraz wniosku Zarządu 

MOMO w sprawie pokrycia straty MOMO za rok 2012: ----------------------------------  

1) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w 

następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 7/2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności MOMO 

S.A. w 2012 roku 

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne 

Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności 

spółki pod firmą MOMO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w 2012 (dwa 

tysiące dwunastym) roku. -------------------------------------------------------------------  

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto 

siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 

23177473 (dwudziestu trzech milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy 

czterystu siedemdziesięciu trzech) akcji stanowiących 89 % (osiemdziesiąt dziewięć 

procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 23177473 (dwadzieścia trzy miliony 

sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów 
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„przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 

uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------  

 

2) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 8/2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok 
 

 

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne 

Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 

obrotowy 2012 (dwa tysiące dwunasty), składające się z: -----------------------------  

- wprowadzenia do sprawozdania, ------------------------------------------------------  

- bilansu sporządzonego na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 

(dwa tysiące dwunastego) roku, zamykającego się po stronie aktywów i 

pasywów kwotą 4.845.958,69 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści pięć 

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć 

groszy), ------------------------------------------------------------------------------------  

- rachunku zysków i strat sporządzonego za okres sprawozdawczy kończący 

się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące 

dwunastego) roku zamykającego się ze stratą netto w kwocie 1.093.366,69 zł 

(jednego miliona dziewięćdziesięciu trzech tysięcy trzystu sześćdziesięciu 

sześciu złotych i sześćdziesięciu dziewięciu groszy), ------------------------------  

- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący 

się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące 

dwunastego) roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 

93.366,69 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 

i sześćdziesiąt dziewięć groszy), ------------------------------------------------------  



10 
 

- rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 

2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) 

grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku wykazującego zwiększenie 

stanu środków pieniężnych o kwotę 709.812,37 zł (siedemset dziewięć 

tysięcy osiemset dwanaście złotych i trzydzieści siedem groszy), ----------------  

- dodatkowych informacji i objaśnień. --------------------------------------------------  

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto 

siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 

23177473 (dwudziestu trzech milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy 

czterystu siedemdziesięciu trzech) akcji stanowiących 89 % (osiemdziesiąt dziewięć 

procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 23177473 (dwadzieścia trzy miliony 

sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów 

„przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 

uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------  

 

3) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 9/2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, 

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

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o pokryciu straty 

Spółki za rok obrotowy 2012 (dwa tysiące dwunasty) z zysków przyszłych lat 

obrotowych. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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§ 2 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto 

siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 

23177473 (dwudziestu trzech milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy 

czterystu siedemdziesięciu trzech) akcji stanowiących 89 % (osiemdziesiąt dziewięć 

procent) akcji w kapitale zakładowym; oddano 23177473 (dwadzieścia trzy miliony 

sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów 

„przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa 

uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------  

 

4) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 10/2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu MOMO S.A. absolutorium z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 

Spółki udziela Panu Jackowi Malcowi - Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 01 

(pierwszego) stycznia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31 

(trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku, 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące 

dwunastym). --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------  
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Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 

że oddano łącznie 3127523 (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset 

dwadzieścia trzy) ważne głosy z 3127523 (trzech milionów stu dwudziestu siedmiu 

tysięcy pięciuset dwudziestu trzech) akcji stanowiących 12 % (dwanaście procent) 

akcji w kapitale zakładowym; oddano 3127523 (trzy miliony sto dwadzieścia 

siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” ani głosów 

„wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa uchwała została 

powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. ---------------------------------------------------------  

 

5) a) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 11/2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą MOMO S.A. 

z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 

2012 

 

§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani 

Irenie Marcinkowskiej - Przewodniczącej Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01 

(pierwszego) stycznia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31 

(trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku, 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące 

dwunastym). --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 
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że oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt siedem 

tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 23177473 (dwudziestu trzech 

milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu trzech) 

akcji stanowiących 89 % (osiemdziesiąt dziewięć procent) akcji w kapitale 

zakładowym; oddano 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt 

siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” ani 

głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa uchwała została 

powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. ----------------------------------------------------------  

 

b) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 12/2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą MOMO S.A. 

z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 

2012 

 

§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu 

Lechowi Kurklińskiemu - byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, za 

okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do 

dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku, 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące 

dwunastym). --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 
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że oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt siedem 

tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 23177473 (dwudziestu trzech 

milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu trzech) 

akcji stanowiących 89 % (osiemdziesiąt dziewięć procent) akcji w kapitale 

zakładowym; oddano 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt 

siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” ani 

głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa uchwała została 

powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. ---------------------------------------------------------  

 

c) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 13/2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą MOMO S.A. 

z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 

2012 

 

 

§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu 

Janowi Lisewskiemu - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01 

(pierwszego) stycznia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31 

(trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku, 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące 

dwunastym). --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 
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że oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt siedem 

tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 23177473 (dwudziestu trzech 

milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu trzech) 

akcji stanowiących 89 % (osiemdziesiąt dziewięć procent) akcji w kapitale 

zakładowym; oddano 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt 

siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” ani 

głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa uchwała została 

powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. ----------------------------------------------------------  

 

d) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 14/2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą MOMO S.A. 

z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 

2012 

 
 

§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu 

Jerzemu Jakubiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01 

(pierwszego) stycznia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31 

(trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku, 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące 

dwunastym). --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 



16 
 

że oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt siedem 

tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 23177473 (dwudziestu trzech 

milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu trzech) 

akcji stanowiących 89 % (osiemdziesiąt dziewięć procent) akcji w kapitale 

zakładowym; oddano 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt 

siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” ani 

głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa uchwała została 

powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. ---------------------------------------------------------  

 

e) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 15/2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą MOMO S.A. 

z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 

2012 

 
 

§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani 

Anecie Antoniewicz - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01 

(pierwszego) stycznia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31 

(trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku, 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące 

dwunastym). --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 
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że oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt siedem 

tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 23177473 (dwudziestu trzech 

milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu trzech) 

akcji stanowiących 89 % (osiemdziesiąt dziewięć procent) akcji w kapitale 

zakładowym; oddano 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt 

siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” ani 

głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa uchwała została 

powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. ----------------------------------------------------------  

 

f) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 16/2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą MOMO S.A. 

z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 

2012 

 
 

§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu 

Jerzemu Gąsiorowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01 

(pierwszego) stycznia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31 

(trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku, 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące 

dwunastym). --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 
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że oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt siedem 

tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 23177473 (dwudziestu trzech 

milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu trzech) 

akcji stanowiących 89 % (osiemdziesiąt dziewięć procent) akcji w kapitale 

zakładowym; oddano 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt 

siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” ani 

głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa uchwała została 

powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. ---------------------------------------------------------  

 

g) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 17/2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą MOMO S.A. 

z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 

2012 

 
 

§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani 

Jolancie Jaworskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01 

(pierwszego) stycznia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31 

(trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku, 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące 

dwunastym). --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 
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że oddano łącznie 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt siedem 

tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 23177473 (dwudziestu trzech 

milionów stu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu trzech) 

akcji stanowiących 89 % (osiemdziesiąt dziewięć procent) akcji w kapitale 

zakładowym; oddano 23177473 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt 

siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” ani 

głosów „wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa uchwała została 

powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. ----------------------------------------------------------  

 

h) Przewodniczący zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały 

w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała numer 18/2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki pod firmą MOMO S.A. 

z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 

2012 

 

§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu 

Petri Jokinenowi - Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 20 

(dwudziestego) sierpnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do dnia 31 

(trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku, 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące 

dwunastym). --------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 

że oddano łącznie 21077473 (dwadzieścia jeden milionów siedemdziesiąt siedem 
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tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) ważne głosy z 21077473 (dwudziestu jeden 

milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu trzech) akcji 

stanowiących 81 % (osiemdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym; 

oddano 21077473 (dwadzieścia jeden milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy 

czterysta siedemdziesiąt trzy) głosy „za”, głosów „przeciw” ani głosów 

„wstrzymujących się” nie oddano - wobec czego powyższa uchwała została 

powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. ---------------------------------------------------------  

 

Do pkt 11 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------  

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte. -----------------  

 

Do protokołu załączono listę obecności. --------------------------------------------------------  

 

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. --------  

 

Tożsamość Otwierającego Zgromadzenie Prezesa Zarządu - Pana Jacka Macieja 

Malec, syna Stanisława i Aliny, zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy Górskiej 

numer 12, numer mieszkania 18 (kod pocztowy: 00-740), PESEL: 63091503216 

zastępca notariusza stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii 

AMS numer 272090 ważnego do dnia 10 października 2017 roku. ---------------------------  

 

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Olgierda Krzysztofa Świostek, 

używającego imienia „Olgierd”, syna Romana i Barbary, zamieszkałego w 

Warszawie, przy ulicy Beli Bartoka numer 8, numer mieszkania 63 (kod pocztowy: 

02-787), PESEL: 77100501513 zastępca notariusza stwierdził na podstawie 

okazanego dowodu osobistego o serii AUP numer 857685 ważnego do dnia 27 

stycznia 2022 roku. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Koszty tego aktu oraz koszty wydania wypisów tego aktu ponosi Spółka. -----------------  

 

Opłaty od czynności objętej niniejszym aktem wynoszą: ---------------------------------------  

1. taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek 

taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 237) w kwocie: ---- 1.100,00 zł, 
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2. podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 w zw. z 

art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 

(tekst jednolity: Dz.U. 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) w kwocie: -----------  

      -------------------------------------------------------------------------------------- 253,00 zł, 

3. podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano stosownie do treści art. 1 

ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2010, Nr 101, poz. 649 ze zmianami). ------------------------  

Podane kwoty nie obejmują kosztów wydania wypisów tego aktu, które wraz z 

podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ----------------------  

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY. 
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Oryginał niniejszego aktu podpisały właściwe osoby. 

Repertorium A ______/2013 

Wypis ten wydano: ________________________ 

pobrano: 

– taksę notarialną na podstawie § 12 pkt 1) rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek 

taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 237) w kwocie: --------- 126,00 zł, 

– podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 w zw. z 

art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług 

(tekst jednolity: Dz.U. 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) w kwocie: ---- 28,98 zł. 

Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 roku. 


