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                          AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiatego czerwca dwa tysiace trzynastego roku (29.06.2013)
Magdalena Dabrowska, notariusz w Warszawie, prowadzaca kancelarie notarialna^ w
Warszawie, przy alei Niepodlegtosci nr 245 lokal 103, przybyta do budynku przy ulicy
Omulewskiej numer 27 w Warszawie i sporzadzila:—-——-—-—-——-—-—-——--—-

                             PROTOKOL

               ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
                               spotid pod firma:

                   Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna
                            z siedziba w Zielonkach

                                  (,,Sp61ka")

(adres: 32-087 Zielonki, ulica Galicyjska numer 22, REGON 472278161, NIP 726-231-
92-03), wpisanej do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, XI
(jedenasty) Wydzia} Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS
0000288803 (zero zero zero zero dwa osiem osiem osiem zero trzy), co potwierdza
okazany przy mniejszym akcie wydmk komputerowy mfonnacji odpowiadajacej
odpisowi aktualnemu z rejestni przedsiebiorcow, pobrany ze strony internetowej o
adresie haps://ems.ms.gov.pl na podstawie ait. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 roku o Krajowym Rejestrze Sa^dowym (tekstjednolity z 2007 roku, Dz. U. Nr 168,
poz. 1186 ze zm.), wedlug stanu na dzien dwudziestego osmego czerwca dwa tysiace
trzynastego   roku   (28.06.2013),   godz.   14:29:20,   identyfikator   wydruku
RP/288803/16/20130628142920.——————————————————————

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do tresci art. 409 ustawy z dnia 15 wrzesnia
2000 roku kodeks spoiek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), otworzyi
Grzegorz Marcin Bielecki -jako osoba wyznaczona przez Zarzitd Spolld i oswjadczyl,
ze na dzien dzisiejszy, na godzin? 11:00 zwolane zostalo Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spotki pod finna; Intemetow^ Dom Zdrowia spotka al<cyjna z siedziba. w
Zielonkach z nastepujacym porzadkiem obrad: ——————————————————

    1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ——————————
    2) Wybor Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ———————
    3) Stwierdzenie prawidlowosci zwoiania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i

       jego zdolnosci do podejmowania uchwat; —————————————————



   4) Przyjecie porzadku obrad; ——————————————————————
   5) Wybor Kornisji Mandatowo - Skrutacyjnej; ——————————————
   6) Przedstawienie przez Zarzad sprawozdania z dziatalnosci Internetowy Dom

      Zdrowia SA oraz sprawozdania finansowego Spotki Internetowy Dom Zdrowia
      Spolka Akcyjna za rok obrotowy 2012; ————————————————

   7) Przedstawienie przez Rad^ Nadzorcza: ————————————————
          a)    sprawozdania z wynikow oceny sprawozdania Zarzadu z dziatalnosci

               Spotki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wnioskow
               Zarzadu dotyczacych pokrycia straty; ——————————————

         b)    sprawozdania z dziatalnosci Rady Nadzorczej w 2012 roku. —————
   8) Podjecie uchwal w sprawach:—————————————————————

          a)    rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z dziatalnosci
               Spotki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,———

          b)    pokrycia straty za rok obrotowy 2012, —————————————
          c)    udzielenia cztonkom Zarzadu Spotki absolutorium z wykonania

               obowiazkow za rok obrotowy 2012, ——————————————
          d)    udzielenia cztonkom Rady Nadzorczej Spotki absolutorium .z

               wykonania obowiazkow za rok obrotowy 2012,—————————
          e)    odwotania cztonka Rady Nadzorczej Spotki, ——————————
          i)    powolania cztorAa Rady Nadzorczej Spotki, ——————————
          g)    odwotania czlonka Rady Nadzorczej Spotki, ——————————
         h)    powoiaiua czlonka Rady Nadzorczej Spotki. ——————————
          i)    ustalenia wynagrodzenia czlonka Rady Nadzorczej Spotki.————

   9) Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —————————

Ad 2) Grzegorz Marcin Bielecki zaproponowal zglaszanie kandydatur na
Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.————————————

Notariusz poinfonnowata o tresci art. 4122 oraz art. 413 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000
roku kodeks spotek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).——————-——

Na Przewodniczacego Zgromadzenia zgtoszono kandydatur^ Grzegorza Marcina
Bieleckiego - cztonka Zarzadu Spotki, ktory wyrazii zgode na kandydowanie. Innych
kandydatur me zgtoszono. Wobec powyzszego kandydatura Grzegorza Marcina
Bieleckiego poddana zostaia pod gtosowanie w wyniku, ktorego Walne Zgromadzenie
podjeto Uchwaie nr 1 (jeden), nastepuja^cej tresci:———————————————

                           UCHWALA nr 1/2013
                    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                             spolld pod firma:
                  Internetowy Doni Zdrowia spolka akcyjna

                          z siedziba w Zielonkach
                        z dnia 29 czerwca 2013 roku

                     iv sprawie wyboru Pwwodnim^cego
                     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spotki pod firma^ Internetowy Dom Zdrowia spotka
   akcyjna z siedziba. w Zielonkach wybiera Grzegorza Marcina Bieleckiego na
   Przewodniczacego Zgromadzenia. ——————————————————————

   §2.
   Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia. ————————————————

   Grzegorz Marcin Bielecki oznajmit, iz w gtosowaniu nad wyborem Grzegorza Marcina
   Bieleckiego na Przewodniczacego Zgromadzenia oddano ogolem wazne glosy z
   3.151.700 akcji, co stanowi 62,50 % kapitatu zakladowego Spotki, czyli oddano
   3.151.700 waznych glosow, w tym 3.151.700 glosow za, glosow wstrzymujacych sie i
   gtosow przeciw wyborowi nie oddano.————————————————————

   Wobec powyzszego Przewodniczacym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spoiki
  ^wybrany zostat Grzegorz Marcin Bielecki, uzywajacy imienia ,,Grzegorz", syn

^, wojciecha i Krystyny, zamieszkaty w Warszawie, przy ulicy Dygasiiiskiego numer
   ^3y35 in. 8 (01-603 Warszawa), ktorego tozsamosc notariusz stwierdzita na podstawie

 . 'okazanego dowodu osobistego oznaczonego APD336161, waznego do dnia 26 stycznia
   2018 roku, posiadajacy numer PESEL 78052500618. —————————————

   Po poinformowaniu przez notariusz o tresci art. 43 ust. 1 pkt 5) w zwiazku z tresci^ art.
   40 ust. 1 pkt 1) nstawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludnosci i dowodacll
   osobistych (tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. Nr 139, poz. 993 ze zm.),
   Przewodniczacy oswiadczyt, ze nie zachodza^ zadne okolicznosci powoduja^ce
   uniewaznieniejego dowodu osobistego.———————————————————

   Ad 3) Przewodmcza^cy Zgromadzenia stosownie do tresci art. 410 kodeksu spotek
   handlowych podpisat liste obecnosci i wylozyl ja. do wgladu na czas obrad
    Zgromadzenia.——————————————————————————————

    Przewodniczacy oswiadczyl, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenie spotki pod firma.:
    Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna z siedziba w Zielonkach zostato zwolane na
    dzien dzisiejszy, na godzine 11:00, ogtoszeniem dokonanym na stronie internetowej
    Spotki pod adresem: ht'.p://www.idzsa.|)i. w dniu trzeciego czerwca dwa tysiace
    trzynastego roku (03.06.2013) oraz w Elektroniczi-iej Bazie Informacji (tzw. Systemie
    EBI) administrowanym przez Gietde Papierow Wartosciowych w Warszawie,
    zmienionym na skutek wniosku akcjonariusza Spotki, to jest spoiki pod finna^ Frisco
    spotka al<cyjna z siedziba^ w Warszawie, z dnia siodmego czerwca dwa tysiace
    trzynastego roku (07.06.2013), w zakresie porzadku obrad, zgodnie z art. 401 § 1
    kodeksu spotek handlowych.————————————————————————

    Przewodniczacy Walnego Zgromadzenia stwierdzit, ze dzisiejsze Walne Zgromadzenie
    zwolane zostalo prawidtowo przez Zarzad Spotki, w trybie okreslonym w art. 395, art.
    399 § 1, art. 402', art. 4022 i art. 403 kodeksu spoiek handlowych. —————————

    Przewodniczsicy stwierdzil, ze na Z^vyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany
    iest 1 (jeden) akcjonariusz wymieniony w liscie obecnosci, ktoremu przystuguje
    3.151.700 akcji (trzy miliony sto piecdziesiat jeden tysiecy siedemset) akcji na ogolna.
    iiczbe 5.042.232 (piec milionow czterdziesci dwa tysiace dwiescie trzydziesci dwie)
    afccic, gdzie na 1 Gedna) akcje przypada ) (jeden) gios, to jest 62,50 % (szescdziesiat
    dwa i piecdziesiat setnycli procent) kapitatu zaktadowego Spotki i jest ono zdolne do
    podeimowaniawiazacychuchwa}.——----—----—---—--—---——-———————



Przewodniczacy stwierdzit takze, iz z uwagi na fakt, ze na Walnym Zgromadzeniu
reprezentowany jest jeden akcjonariusz wszystkie gtosowania beda miaty charakter
jawny, zgodnie z art. 420 § 4 kodeksu spotek handlowych. —————————————

Ad 4) W tym miejscu pelnomocnik akcjonariusza Spotki to jest spotki pod linnci Frisco
spotka akcyjna z siedzibil w Warszawie zglosit poprawke do projektu Uchwaty w
przedmiocie przyjeciaporzadku obrad, stosownie do tresci art. 401 § 5 kodeksu spotek
handlowych, wnoszac o odstapienie od podjecia uchwaly w przedmiocie powotania
Komisji Ski-utacyjnej, zgodnie z trescia^ § 13 ust. 3 Regiilaniinu Walnego
Zgromadzema. ————————————————————————————

Innych poprawek do projektu uchwaty w przedmiocie przyjecia porzadku obrad nie
zgtoszono, Przewodniczacy poddat przedstawiony porzadek obrad z uwzglednieniem
poprawki akcjonariusza pod gtosowanie. w wyniku, ktorego Zwyczajne Walne
Zgromadzenie podjeto Uchwaty nr 2/2013 nastepujacej tresci:—————————— -

                           UCHWALAnr 2/2013
                     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                              spotki pod firma:
                  Internetowy Dom Zdrowia spotka akcyjna

                           z siedziba w Zielonkach
                         z dnia 29 czerwca 2013 roku

                    w prwdmiocie pryjecia porzqdku obrad

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza nastepujacy porzadek obrad:——————

    1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ——————————
   2) Wybor Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ——————
    3) Stwierdzenie prawidtowosci zwotania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i

      jego zdotnosci do podejmowania uchwat; ————————————————
   4) Przyjecie porzadku obrad; ——————————————————————
    5) Przedstawienie przez Zarzad sprawozdania z dzialalnosci Internetowy Dom

       Zdrowia SA oraz sprawozdania finansowego Spoiki Internetowy Dom Zdrowia

       Spolka Akcyjna za rok obrotowy 2012; ————————————————
    6) Przedstawienie przez Rade Nadzorcza: ————————————————

          a)    sprawozdania z wynikow oceny sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci
                Spoiki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wnioskow
                Zarzadu dotyczacych pokrycia straty; —————————————

          b)    sprawozdania z dziatalnosci Rady Nadzorczej w 2012 roku. ————
    7) Podjecie uchwal w sprawach:——————————————————————

          a)    rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci
                Spotki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, ———

          b)    pokrycia straty za rok obrotowy 2012, ————————————
          c)    udzielenia cztonkom Zarzadu Spotki absolutorium z wykonania

                obowiazkow za rok obrotowy 2012, —————————————
          d)    udzielenia cztonkom Rady Nadzorczej Spolld absolutorium z

                wykonania obowiazkow za rok obrotowy 2012,—————————
          e)    odwotania cztonka Rady Nadzorczej Spolki. ——————————
          f)    powotania cztonka Rady Nadzorczej Spolki. ——————————



             g)    odwolania cztonka Rady Nadzorczej Spotki, ——————————
             h)    powotania cztonka Rady Nadzorczej Spolki. ——————————
             i)    ustalenia wynagrodzenia cztonka Rady Nadzorczej Spolki.————

      8) Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —————————

   §2.
   Uchwala wchodzi w zycie z dniemjej podjecia. ————————————————

   Przewodniczacy oswiadczyl, ze w gtosowaniu oddano ogotem wazne giosy z 3.151.700
   akcji, co stanowi 62,50 % kapitatu zakladowego Spoiki, czyli oddano 3.151.700
   waznych glosow, w tym 3.151.700 giosow za, gtosow wstrzymujacych sie i gtosow
   przeciw nie oddano.————————————————————————————

   Przewodniczacy stwierdzit zatem, ze w wyniku gtosowania porzadek obrad przyjety
  'teostat jednoglosnie, jak rowniez, ze w zwiazku z powyzsza. uchwata zmianie ulegnie

•• Y^umeracja uchwat w stosunjtu do ogtoszonych projektow uchwat. —————————

   Ad 5) Grzegorz Bielecki - cztonek Zarzadu Spolki przedstawit sprawozdanie z
   dzialalnosci spotki pod firmq. Internetowy Dom Zdrowia spotka akcyjna oraz
   sprawozdanie finansowe Spotki za rok obrotowy 2012. —————————————

   Ad 6) Marcin Mierzwinski — byty cztonek Rady Nadzorczej przedstawil: ——————

            a)    sprawozdanie z wynikow oceny sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci
                  Spotki, sprawozdanie finansowe za 2012 rok oraz wnioskow Zarzadu
                  dotyczacych pokiycia straty: —————————————————

            b)    sprawozdania z dziatalnosci Rady Nadzorczej w 2012 roku.————

   Ad 7) Nastepnie, Przewodniczacy poddal pod glosowania projekty Uchwai nastepujacej
   ti esci:—————————————————————————————————

                              UCHWALAnr 3/2013
                       Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                                Spolki pod firma:
                     Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna

                              z siedziba w Zielonkach
                           z dnia 29 czerwca 2013 rnku

       w sprawie roT.patrwnia. i zafwierdwiia sprciwoT.dania Zan^dli ^ dwilainosci
             Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna vi rok obrotowy 2012

   Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 $ 2 pkt 1) Kodeksu sp61ek handlowych
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci
   Spotki za rok obrotowy 2012, postanawia: ———————————————————

   §1.
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci
   Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna za rok obrotowy 2012. —————————



§2.
Uchwata wchodzi w zycie z dniemjej podjecia.

Przewodniczacy oswiadczyl, ze w gtosowaniu oddano ogotem wazne glosy z 3.151.700
akcji, co stanowi 62,50 % kapitatu zakladowego Spotki, czyli oddano 3.151.700
waznych glosow, w tym 3.151.700 gtosow za, glosow wstrzymujacych sie i gtosow
przeciw nie oddano, a zatem Uchwala nr 3/2013 podjeta zostalajednoglosnie.————

                           UCHWALAnr 4/2013
                    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                             Spolki pod firma:
                  Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna

                          z siedziba w Zielonkach
                        z dnia 29 czerwca 2013 roku                    .

         »r sprawie rozpatrwnia i T.at\v'ierdwua sprawozdania finansowego

                            M rok obrotowy 2012

Na podstawie ait. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spoiek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2012, postanawia: ————————————————————————

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Internetowy Dom
Zdrowia S.A. zarok obrotowy 2012. ——————————————————————

§2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniemjej podjecia. ————————————————

Przewodniczacy oswiadczyt, ze w gtosowaniu oddano ogolem wazne glosy z 3.151.700
akcji, co stanowi 62,50 % kapitatu zakladowego Spotki, czyli oddano 3.151.700
waznych gtosow, w tym 3.151.700 glosow za, glosow wstrzymujacych sie i glosow
przeciw nie oddano, a zatem Uchwata nr 4/2013 podjeta zostatajednoglosnie.————

                             UCHWALAnr 5/2013
                      Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                               spolld pod firma:
                    Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna

                            z siedziba w Zielonkach
                          z dnia 29 czerwca 2013 roku

  w sprawie rozpatrzenia. i zutwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikow
oceny sprawozdania Zarz^du z dzialalnosci Spolki oraz sprawozdania finansowego za

   2012 rok i wnioskow Zarz^dii dotyciticych pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spotek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikow oceny
sprawozdania Zarzadu z dziatalnosci Spoiki oraz sprawozdania finansowego za 2012
rok i wnioskow Zarzadu dotyczacych pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
postanawia: ——————————————————————————————



§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynikow
oceny sprawozdania Zarzadu z dziaiatnosci Spotki oraz sprawozdania finansowego za
2012 rok i wnioskow Zarzadu dotyczacych pokrycia straty za rok obrotowy 2012. -——

§2.
Uchwata wchodzi w zycie z dniemjej podjecia. ————————————————

 Przewodniczacy oswiadczyi, ze w glosowaniu oddano ogotem wazne gtosy z 3.151.700
 akcji, co stanowi 62,50 % kapitatu zakladowego Spolki. czyli oddano 3.151.700
 waznych gtosow, w tym 3.151.700 gtosow za, gtosow wstrzymujacych sie i gtosow
 'nrzeciw nie oddano, a zatem Uchwata nr 5/2013 podjeta zostatajednogtosnie.————

^J                       UCHWALAnr 6/2013
\                  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  \                         spotki pod firmq:
                    Internetowy Dom Zdrowia spotka akcyjna

                            z siedzibq w Zielonkach
                          z dnia 29 czerwca 2013 roku

        w sprawie rozputrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
                           z dzialalnosci w 2012 roku

 Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spotek handlowych Zwyczajne Walne
 Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnosci w 2012
 roku, postanawia: ————————————————————————————

  §1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z
  dziatalnosci w 2012 roku. ————————————————————————

  §2.
  Uchwala wchodzi w zycie z druemjej podjecia. ————————————————

Przewodniczacy oswiadczyt, ze w glosowaniu oddano ogolem wazne glosy z 3.151.700
akcji, co stanowi 62,50 % kapitatu zakladowego Spotki, czyli oddano 3.151.700
waznych glosow, w tym 3.151.700 glosow za, glosow wstrzymujacych sie i glosow
przeciw nie oddano, a zatem Uchwaia nr 6/2013 podjeta zostatajednoglosnie.————

           UCHWALA nr 7/2013
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

             Spoiki pod firma:
 Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna

          z siedziba w Zielonkach
        z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia strati' za rok obrotowy 2012



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spoiek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt a)
Statutu Spolki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ———————————

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzgledniajac sprawozdanie finansowe, postanawia

strate za rok obrotowy 2012 w wysokosci 757.287,51 zi pokiyc z zyskow lat
nastepnych. ———————————————————————————————

§2.
Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia. ————————————————

Przewodniczacy oswiadczyt, ze w gtosowaniu oddano ogotem wazne glosy z 3.151.700
akcji, co stanowi 62,50 % kapitahl zakladowego Spotki, czyli oddano 3.151.700
waznych gtosow, w tym 3.151.700 gtosow za, gtosow wstrzymujacych sie i gtosow
przeciwnie oddano, azatem Uchwala nr 7/2013 podjetazostatajednogtosnie.—————

c)-

                           UCHWALA nr 8/2013

                    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
                             spoiki pod firma:

                  Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna
                          z siedziba w Zielonkach

                        z dnia 29 czerwca 2013 roku

 iv sprawie udzielenia Prezesowi Zanqdii Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna
           absoluioritim z wykonania obowiqzkow za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ————————————————

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiazkow w
roku obrotowym 2012 Panu Jackowi Denkowskiemu - Prezesowi Zarzadu od dnia
pierwszego stycznia dwa tysiace dwunastego roku (01.01.2012) do trzydziestego

pierwszego grudma dwa tysiace dwunaslego roku (31.12.2012). —————————

§2.
Uchwata wchodzi w zycie z dniemjej podjecia. ————————————————

Przewodniczacy oswiadczyl, ze w glosowaniu oddano ogolem wazne gtosy z 3.151.700
akcji, co stanowi 62,50 % kapitatu zaktadowego Spolki, czyli oddano 3.151.700
waznych gtosow, w tym 3.151.700 gtosow za, gtosow watrzymujacych sie i gtosow

przeciw nie oddano, a zatem Uchwata nr 8/2013 podjeta zoslatajednogtosiiie.————



                             UCHWALA nr 9/2013
                      Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                               spotki pod firma:
                    Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna

                            z siedziba w Zielonkach
                          z dnia 29 czerwca 2013 roku

 w sprawie udzielenia Czlonkowi Zariadn Iiiternetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna
            absolutorium z wykonania obowiazkow za rok obrotowy 2012

Na podslawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoiek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: —————————————————

'sZwaczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiazkow w
 roku obrotowym 2012 Panu Grzegorzowi Bieleckiemu - Cztonkowi Zarzadu od dnia
 trzynastego listopada dwa tysiace dwunastego roku (13.11.2012) do dnia trzydziestego
 pierwszego grudnia dwa lysiace dwunastego roku (31.12.2012). —————————

 § 2.
 Uchwata wchodzi w zycie z dniemjej podjecia. ————————————————

Przewodniczacy oswiadczyt, ze w gtosowaniu oddano ogolem wazne glosy z 3.151.700
akcji, co stanowi 62,50 % kapitatu zakladowego Spolki, czyli oddano 3.151.700
waznych glosow, w tym 3.151.700 giosow za, gtosow wstrzymuja.cych sie i gtosow
przeciw nie oddano, a zatem Uchwala nr 9/2013 podjeta zostatajednoglosnie.--————

                            UCHWALA nr 10/2013
                      Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                                spolkj pod firma:
                    Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna

                            z siedziba w Zielonkaeh
                          z dnia 29 czerwca 2013 roku

 if sprawie udzielenia Czlonkowl Zarzqdti Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna
            absoliitorium z wykonania obowiqzkow za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 .$ 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ————————————————

Zwyczajne Watne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiazkow w
roku obrotowym 2012 Panu Szymonowi Babickiemu — Cztonkowi Zarzadu od dnia
trzynastego listopada dwa tysiace dwunastego roku (13.11.2012) do dnia trzydziestego
pierwszego grudnia dwa tysiace dwunastego (31.12.2012). ————————————

§2.
Uchwata wchodzi w zycie z dniemjej podjecia. ————————————————



Przewodniczacy oswiadczyt, ze w gtosowaniu oddano ogotem wazne glosy z 3.151.700
akcji, co stanowi 62,50 % kapitatu zaktadowego Spotki, czyli oddano 3.151.700
waznych gtosow, w tym 3.151.700 gtosow za, gtosow wstrzymujacych sie i gtosow
przeciw nie oddano, a zatem Uchwata nr 10/2013 podjeta zostatajednoglosnie. ———

d).

                           UCHWALAnr 11/2013
                    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                             spoiki pod firman
                  Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna

                          z siedziba w Zielonkach
                        z dnia 29 czerwca 2013 roku

 w sprawie udzielenia Przewodniczacemu Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia
    spolka akcyjna absolutorium z wykonania obowiazkow za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ————————————————

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiazkow w
roku obrotowym 2012 Panu Mirostawowi Ostrowskiemu - Przewodniczacemu Rady

Nadzorczej od dnia pierwszego stycznia dwa tysiace dwunaslego roku (01.01.2012) do
siodmego czerwca dwa tysiace dwunastego roku (07.06.2012). —————————

§2.
Uclrwata wchodzi w zycie z dniemjej podjecia. ————————————————

Przewodniczacy oswiadczyi, ze w gtosowaniu oddano ogotem wazne gtosy z 3.151.700
akcji, co stanowi 62,50 % kapitatu zakiadowego Spotki, czyli oddano 3.151.700
waznych gtosow, w tym 3.151.700 gtosow za, gtosow wstrzymujacych sie i glosow
przeciw nie oddano, a zatem Uchwata nr 11/2013 podjeta zostalajednoglosnie. ———

                            UCHWALA nr 12/2013
                      Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                               spolld pod firma:
                   Internetowy Dom Zdrowia spotka akcyjoa

                            z siedziba w Zielonkach
                          z dnia 29 czerwca 2013 roku

 w sprawie udzielenia Czionkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia spotka
                  akcyjna absolutorium z wykonania obowiazkow

                              za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoiek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ————————————————

§1.
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiazkow w
roku obrotowym 2012 Panu Adamowi Klis - Czlonkowi Rady Nadzorczej od dnia
pierwszego stycznia dwa tysiace dwunastego roku (01.01.2012) do dnia trzydziestego
pierwszego grudnia dwa tysiace dwunastego rcku (31.12.2012). —————————

§2.
Uchwata wchodzi w zycie z dniemjej podjecia. ————————————————

  Przewodniczacy oswiadczyt, ze w glosow^aniu oddano ogotem wazne gtosy z 3.151.700
  akcji, co stanowi 62,50 % kapitatu zakladowego Spotki, czyli oddano 3.151.700
  waznych gtosow, w tym 3.151.700 gtosow za, gtosow wstrzymujacych sie i gtosow

• .przeciw nie oddano, a zatem Uchwala nr }2'2^1\3 podjeta zostatajednogtosnie. ———

                              UCHWALA nr 13/2013

   ^.                 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
S^J                         Spolki pod firma:

   •                Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna
                              z siedziba w Zielonkach

                            z dnia 29 czerwca 2013 roku

   n' sprawie iidzieienia Czlonkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia spolka
                   akcyjna absolutorium z wykonania obowiazkow

                               za rok obrotowy 2012

  Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 $ 2 pkt 3) Kodeksu spoiek handlowych
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ————————————————

  §1.

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiazkow w
  roku obrotowym 2012 Panu Grzegorzowi Gromadzie - Czlonkowi Rady Nadzorczej od
  dnia pierwszego stycznia dwa tysiace dwunastego roku (01.01.2012) do dnia
  trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiace dwunastego roku (31.12.2012). ————

  § 2.
  Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia. ————————————————

Przewodniczacy oswiadczyl, ze w gtosowaniu oddano ogolem wazne gtosy z 3.151.700
akcji, co stanowi 62,50 % kapitahl zakladowego Spotki, czyli oddano 3.151.700
waznych gtosow, w tym 3.151.700 glosow' za, gtosow wstrzymujacych sie i glosow
przeciw nie oddano, a zatem Uchwala nr 13.'2013 podjeta zostatajednoglosnie. ————

         UCHWALA nr 14/2013

  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
            spotki pod firma:

Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna
         z siedziba w Zielonkach

       z dnia 29 czerwca 2013 roku



 w sprawie udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej tnternetowy Dom Zdrowia spolka
                 akcyjna absolutorium z wykonania obowiqzkow

                            za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ————————————————

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiazkow w
roku obrotowym 2012 Panu Grzegorzowi Marciniszyn - Cztonkowi Rady Nadzorczej
od dnia pierwszego stycznia dwa tysiace dwunastego roku (01.01.2012) do dnia
dwunastego listopada dwa tysiace dwunastego roku (12.11.2012). —————————

§2.
Uchwata wchodzi w zycie z dniemjej podjecia. —————————————————— ,.

Przewodniczacy oswiadczyl, ze w giosowaniu oddano ogoiem wazne glosy z 3.151.700
akcji, co stanowi 62,50 % kapitaiu zakiadowego Spotki, czyli oddano 3.151.700
waznych gtosow, w tym 3.151.700 glosow za, glosow wstrzymujacych sie i gtosow
przeciw nie oddano, a zatem Uchwala nr 14/2013 podjeta zostata jednoglosnie. -———

                            UCHWALA nr 15/2013
                      Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                               spoiki pod firma:
                   Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna

                            z siedziba w Zielonkach
                          z dnia 29 czerwca 2013 roku

 M' sprawie udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Internetowy Dom Zdrowia spolka
                  akcyjna absolutoriiim z wykonania obowiqzkow

                              za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i ait. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoiek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ————————————————

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiazkow w
roku obrotowym 2012 Panu Michalowi Nowis - Cztonkowi Rady Nadzorczej od dnia
dwunastego listopada dwa tysiace dwunastego roku (12.11.2012) do dnia trzydziestego

pierwszego grudnia dwa tysiace dwunastego roku (31.12.2012). —————————

§2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniemjej podjecia. ————————————————

Przewodniczacy oswiadczyl, ze w glosowaniu oddano ogolem wazne glosy z 3.151.700
akcji, co stanowi 62,50 °'o kapitalu zaktadowego Spoiki, czyli oddano 3.151.700
waznych gtosow, w tym 3.151.700 gtosow za, gtosow wstrzymujacych sie i gtosow
przeciwnie oddano, a zatem Uchwaia nr 15/2013 podjetazostalajednoglosnie. ————
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                               UCHWALA nr 16/2013

                         Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
                                  spotki pod firma:

                       Internetowy Dom Zdrowia spotksi akeyjna

                               z siedziba^ w Zielonkach
                             z dnia 29 czerwca 2013 roku

    w sprawie udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Illternetowy Dom Zdrowia spolka
                     akcyjna absolutorium z wykonania obowiqzkow

                                 za rok obrotowy 2012

   Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spotek handlowych
\ zSWyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ——————————————————

   §1.
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiazkow w
   roku obrotowym 2012 Panu Krzysztofowi Rytel - Cztonkowi Rady Nadzorczej od dnia

   pietnastego czerwca dwa tysiace dwunastego roku (15.06.2012) do dnia trzydziestego
   pierwszego grudnia dwa tysiace dwunastego roku (31.12.2012). —————————

   §2-
   Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia. ————————————————

Przewodniczacy oswiadczyt, ze w gtosowaniu oddano ogotem wazne gtosy z 3.151.700
akcji. co stanowi 62,50 % kapitatu zakladowego Spotki, czyli oddano 3.151.700
waznych gtosow, w tym 3.151.700 gtosow za, gtosow wstrzymujacych sie i glosow
przeciw nie oddano, a zatem Uchwala nr 16/2013 podjeta zostalajednogtosnie. ————

                            UCHWALA nr 17/2013
                      Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                               spoiki pod finna:
                   Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna

                            z siedziba w Zielonkach
                          z dnia 29 czerwca 2013 roku

               w sprawie odwofania czlonka Rady Nadzorczej Spolki

§1.
Dziatajac na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spotek handlowych oraz § 24 ust. 3 pkt 4)
Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spotki Internetowy Dom Zdrowia spotka
akcyjna postanawia odwotac z funkcji cztonka Rady Nadzorczej Spotki Pana Adama

Uchwata wchodzi w zycie z dniemjej podjecia.

Przewodniczacy oswiadczyt, ze w gtosowaniu oddano ogotem wazne gtosy z 3.151.700
akcji, co stanowi 62,50 % kapitalu zakiadowego Spoiki, czyli oddano 3.151.700



waznych glosow, w tym 3.151.700 gtosow za, gtosow wstrzymujacych si? i gtosow
przeciw nie oddano, a zatem Uchwata nr 17/2013 podjeta zosiaia jednogtosnie. -———

             UCHWALA nr 18/2013

       Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
                Spolki pod iirmq:

    Internetowy Dom Zdrowia spotka akcyjna
             z siedziba w Zielonkach

           z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie powolania czlonka Rady Nadzorczej Spolki

Dzialajac na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spotek handtow) ch oraz § 24 ust. 3 pkt 4)
Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spotki Internetowy Dom Zdrowia spotka
akcyjna postanawia powolac do pelnienia funkcji czlonka Rady Nadzorczej Spotki
Pania. Sylwie Elzbiete Wilkos. ——————————————————————

Uchwala wchodzi w zycie z dniemjej podjecia. —•

Przewodniczacy oswiadczyl, ze w giosowaniu oddano ogolem wazne gtosy z 3.151.700
akcji, co stanowi 62,50 % kapitalu zakladowego Spolki, czyli oddano 3.151.700
waznych glosow, w tym 3.151.700 gtosow za, gtosow wstrzymuja.cych sie i gtosow
przeciwnie oddano, azatem Uchwatanr 18/2013 podjetazostalajednogtosnie. ————

             UCHWALA nr 19/2013
       Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                spoiki pod firnia:
    Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna

             z siedziba w Zielonkach
           z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie odwolania cztonka Rady Nadzorczej Spolki

§1.
Dzialajac na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spoiek handlowych oraz § 24 ust. 3 pkt 4)
Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spolld Internetowy Dom Zdrowia spotka
akcyjna postanawia odwotac z funkcji cztonka Rady Nadzorczej Spolki Pana Tadeusza
Marszalik. ———————————————————————————————
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§2.
Uchwata wchodzi w zycie z dniemjej podjecia.

Przewodniczacy oswiadczyl, ze w gtosowaniu oddano ogotem wazne giosy z 3.151.700
akcji, co stanowi 62,50 % kapitatu zaktadowego Spolki, czyli oddano 3.151.700
waznych gtosow, w tym 3.151.700 gtosow1' za, gtosow wstrzymujacych sie i glosow
przeciw nie oddano, a zatem Uchwata nr 19/2013 podjeta zostalajednogtosnie. -———

h).

'^

             UCHWALAnr 20/2013

       Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
                spotki pod firma:

    Internetowy Dom Zdrowia spotka akcyjna
             z siedzibs} w Zielonkach

           z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie powofania czlonka Rady Nadzorczej Spoiki

§1.
Dziatajac na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spotek handlowych oraz § 24 ust. 3 pkt 4)
Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spoiki Internetowy Dom Zdrowia spotka
akcyjna postanawia powotac do pelnienia funkcji czlonka Rady Nadzorczej Spolld Pana
Rafala Mrowke. ———————————————————————————

§2.
Uchwata wchodzi w zycie z dniemjej podjecia. —————————————————

Przewodniczacy oswiadczyl. ze w gtosowaniu oddano ogolem wazne glosy z 3.151.700
akcji, co stanowi 62,50 % kapitatu zaktadowego Spotki, czyli oddano 3.151.700
waznych glosow. w tym 3.151.700 gtosow za, gtosow wstrzymujacych sie i glosow
przeciw nie oddano, a zaiem Uchwata nr 20/2013 podjeta zostala jednogtosnie. ———

                             UCWVAtAnr 21/2013
                      Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

                               Spolki podfirmq:
                    Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjna

                            z siedziba w Zielonkach
                          z dnia 29 czerwca 2013 roku

        w sprawie ustalenia wynagrodzenia cdonka Rady Nadzorczej Spolki

Sl-
Dziafajqc na podstawie art. § 14 ust. I Staliiln, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spoik,
Internetowy Dom Zdrowia spolka akcyjno przyznac cztonkom Rady Nadiorczvj
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^ -'•
Uchwala wchodzi w zycie z dniemjvj poiljeciu. —————————————————

Przewodniczacy oswiadczyl, ze w etosowaniu oddano ogolem wazne gtosy z 3.151.700
akcji. co stanowi 62,50 % kapitalu zaktadowego Spolki. czyli oddano 3.151.700
waznych gtosow, w tym 0 gtosow za, 0 gtosow^ wstrzymujacych sie i 3.151.700 glosow
przeciw, a zatem Uchwata nr 21/2013 nie zostata podjeta wymagan;i wiekszoscia

Ad 8) Wobec wyczerpania porzadku obrad Przewodniczacy zamknat Zwyczajne Walne
Zgromadzenie. Do aktu niniejszego zaiaczono liste obecnosci. ——————————

I. Wypisy tego aktu wydawac nalezy akcjonariuszom i Spotce.——————————

II. Koszty tego aktu wraz zjego wypisami ponosi Spolka uiszczajac je przelewem na
rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Magdalene Dabrowska.
notariusz w Warszawie. ———————————————————————————

HI, Koszty sporzadzenia niniejszego aktu wynosza:——————————————
- wynagrodzenie notariusz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) w zwiazku z § 17 ust. 1 pkt 1)
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) —
-————————————————— ——————————— -—1.200,00 zl
(jeden tysiac dwiescie ztotych),———————————————————————
- podatek od towarow i usiug w wysokosci 23% od wynagrodzenia notariusz na
podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarow i using (tekst jednolity z 2011 roku. Dz. U. Nr 177. poz. 1054 ze zn-l.)————

-———————————————————————————————276,00 zl
(dwiescie siedemdziesiat szesc ziotych).————————————————————

Z uwagi na fakt, ze uchwaly bedace przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia nie obejmuja^ podwyzszema kapitatu zakladowego Spolld, czynnosc
udokumentowana niniejszym aktem nie podlega podatkowi od czynnosci
cywilnoprawnych na podstawie ait. 1 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9
wrzesnia 2000 roku o podatku od czynnosci cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2010

roku, Dz. U. Nr 101, poz. 649 ze zm.).———————————————-————
Akt ten zostat odczytany, przyjety i podpisany.

NA ORYGINALE WLASCIWE PODPISY PRZEWODNICZACEGO ORAZ
MAGDALENY DABROWSK.IEJ. NOTARIUSZ W WARSZAWIE
WYPIS ten wydany zostal Spoice

Wpisano do Repertorium A nr 2805/2013
Koszty sporzadzenia wypisu wynosza;—————————————————————

- wynagrodzenie notariusz na podstawie § 12 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) ————————————————96,00 zl



-podatek od towarow i ushig od wynagrc.dzenia notariusz wedhig stawki 23% na
podstawie art. 41 list. 1 rraz art. 146a usiaw. z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarow i ustug (teksi jcJnoiily z 2011 rokii. Dz. U. Nr 177. poz. 1054 ze zm.)-———

—————————————————————————————————22,08 zt
Warszawa, dnia 1 lipca 2013 roku.
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