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Uchwały ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. 
W dniu 05 grudnia 2013 r. 

 
 
 

Uchwała nr 01/12/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 05 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej 

 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firma Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia odtajnić 
wybory członków Komisji Skrutacyjnej”. 
 
Pan Rafał Chomicz stwierdził, że uchwała nr 01/12/2013 została podjęta 5.567.295 ważnymi głosami ZA  
z 5.567.295 akcji (83,39% kapitału zakładowego) na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i łączną liczbę ważnych 
6.676.533 głosów; za  uchwałą oddano 5.567.295  głosów, przy braku głosów przeciw i  wstrzymujących się. 
 
Ad 3. Pan Rafał Chomicz  zarządził głosowanie nad uchwałą nr 02/12/2013 w sprawie wyboru  członków Komisji 
Skrutacyjnej  o treści: 
 

Uchwała nr 02/12/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 05 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 

 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firma Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej 
powołuje: Joannę Barczyk, Jacka Krukowskiego i Piotra Serkowskiego. 
 
Pan Rafał Chomicz  stwierdził, że uchwała nr 02/12/2013 została podjęta 5.567.295 ważnymi głosami ZA  
z 5.567.295 akcji (83,39% kapitału zakładowego) na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i łączną liczbę ważnych 
6.676.533 głosów; za  uchwałą oddano 5.567.295  głosów, przy braku głosów przeciw i  wstrzymujących się. 
 
Ad 4. Pan Rafał Chomicz  zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 03/12/2013 w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści: 

 
Uchwała nr 03/12/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 05 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Holly.  
 
Pan Rafał Chomicz stwierdził, że uchwała nr 03/12/2013 została podjęta  ważnymi 5.537.295 głosami ZA  
z 5.567.295 akcji na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i łączną liczbę ważnych 6.676.533 głosów; za  uchwałą oddano 
5.537.295 głosów, 30.000 wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw (akcje, z których oddano ważne głosy 
stanowią 83,39% kapitału zakładowego). 
 
Ad 5.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 83,39% kapitału zakładowego 
(5.567.295 akcji na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i 5.567.295  głosów na ogólną liczbę głosów 6.676.533),  
a zatem jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad. 
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Ad 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 04/12/2013 w sprawie 
przyjęcia porządku obrad o treści: 

 
 

Uchwała Nr 04/12/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 05 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 08.11.2013 roku.” 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 04/12/2013 została podjęta 5.567.295 
ważnymi głosami ZA z 5.567.295 akcji (83,39% kapitału zakładowego) na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i łączną 
liczbę ważnych 6.676.533 głosów; za  uchwałą oddano 5.567.295  głosów, przy braku głosów przeciw  
i  wstrzymujących się. 

 
Ad 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 05/12/2013 w sprawie 
przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki o treści: 

 
Uchwała Nr 05/12/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 05 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 

 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza 
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012/2013, tj. za okres 2012.07.01-2013.06.30.” 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 05/12/2013 została podjęta 5.567.295 
ważnymi głosami ZA z  5.567.295 akcji (83,39% kapitału zakładowego) na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i łączną 
liczbę ważnych 6.676.533 głosów; za  uchwałą oddano 5.567.295  głosów, przy braku głosów przeciw  
i  wstrzymujących się. 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 06/12/2013 w sprawie przyjęcia i 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści: 

 

Uchwała Nr 06/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 05 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. 

 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza 
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012/2013 tj. za okres 2012.07.01-2013.06.30 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 06/12/2013 została podjęta 5.567.295 
ważnymi głosami ZA z  5.567.295 akcji (83,39% kapitału zakładowego) na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i łączną 
liczbę ważnych 6.676.533 głosów; za  uchwałą oddano 5.567.295  głosów, przy braku głosów przeciw  
i  wstrzymujących się. 
 
Ad 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 07/12/2013 w sprawie 
udzielenia Panu Piotrowi Kaczyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 
niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013 o treści: 
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Uchwała Nr 07/12/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 05 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kaczyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013 
 
 „Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Piotrowi 
Kaczyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2012/2013.” 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 07/12/2013 została podjęta 5.567.295 
ważnymi głosami ZA z  5.567.295 akcji (83,39% kapitału zakładowego) na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i łączną 
liczbę ważnych 6.676.533 głosów; za  uchwałą oddano 5.567.295  głosów, przy braku głosów przeciw  
i  wstrzymujących się. 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 08/12/2013 w sprawie 
udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013 o treści: 

 
Uchwała Nr 08/12/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 05 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013. 
 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu 
Bogusławowi Wasilewko - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2012/2013 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 08/12/2013 została podjęta 5.567.295 
ważnymi głosami ZA z  5.567.295 akcji (83,39% kapitału zakładowego) na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i łączną 
liczbę ważnych 6.676.533 głosów; za  uchwałą oddano 5.567.295  głosów, przy braku głosów przeciw  
i  wstrzymujących się. 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 09/12/2013 w sprawie 
udzielenia Panu Jackowi Laskowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2012/2013 o treści: 

 
Uchwała Nr 09/12/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 05 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Laskowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013. 
 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jackowi 
Laskowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2012/2013.”--- 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 09/12/2013 została podjęta 5.567.295 
ważnymi głosami ZA z  5.567.295 akcji (83,39% kapitału zakładowego) na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i łączną 
liczbę ważnych 6.676.533 głosów; za  uchwałą oddano 5.567.295  głosów, przy braku głosów przeciw  
i  wstrzymujących się. 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 10/12/2013 w sprawie 
udzielenia Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2012/2013 o treści: 
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Uchwała Nr 10/12/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 05 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013. 
 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Andrzejowi 
Synowieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2012/2013.” 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/12/2013 została podjęta 5.567.295 
ważnymi głosami ZA z  5.567.295 akcji (83,39% kapitału zakładowego) na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i łączną 
liczbę ważnych 6.676.533 głosów; za  uchwałą oddano 5.567.295  głosów, przy braku głosów przeciw  
i  wstrzymujących się. 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 11/12/2013 w sprawie 
udzielenia Panu Adamowi Hoppe - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2012/2013 o treści: 
 

 
Uchwała Nr 11/12/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 05 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Hoppe - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012/2013. 
 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Adamowi 
Hoppe - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
2012/2013.” 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/12/2013 została podjęta 5.567.295 
ważnymi głosami ZA z  5.567.295 akcji (83,39% kapitału zakładowego) na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i łączną 
liczbę ważnych 6.676.533 głosów; za  uchwałą oddano 5.567.295  głosów, przy braku głosów przeciw  
i  wstrzymujących się. 
 
Ad 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 12/12/2013 w sprawie 
udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2012/2013 o treści: 

 
Uchwała Nr 12/12/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 05 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013. 
 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Rafałowi 
Andrzejowi Chomiczowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2012/2013.” 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/12/2013 została podjęta 4.727.295 
ważnymi głosami ZA z  4.727.295 akcji (70,81% kapitału zakładowego) na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i łączną 
liczbę ważnych 6.676.533 głosów; za  uchwałą oddano 4.727.295 głosów, przy braku głosów przeciw  
i  wstrzymujących się. 
 
Akcjonariusz Pan Rafał Andrzej Chomicz nie brał udziału w głosowaniu. 
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 13/12/2013 w sprawie 
udzielenia Panu Zbigniewowi Henrykowi Grzybek W iceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2012/2013 o treści: 

 
Uchwała nr 13/12/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 05 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Henrykowi Grzybek  Wiceprezesowi Zarządu  absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013. 
 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Zbigniewowi 
Henrykowi Grzybek  Wiceprezesowi Zarządu  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2012/2013.” -- 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/12/2013 została podjęta 4.727.295 
ważnymi głosami ZA z  4.727.295 akcji (70,81% kapitału zakładowego) na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i łączną 
liczbę ważnych 6.676.533 głosów; za  uchwałą oddano 4.727.295 głosów, przy braku głosów przeciw  
i  wstrzymujących się. 
 
Akcjonariusz Pan Zbigniew Henryk Grzybek nie brał udziału w głosowaniu. 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 14/12/2013 w sprawie 
udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2012/2013 o treści: 

 
Uchwała Nr 14/12/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 05 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013. 
 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Piotrowi 
Serkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
2012/2013.” 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/12/2013 została podjęta 4.727.295 
ważnymi głosami ZA z  4.727.295 akcji (70,81% kapitału zakładowego) na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i łączną 
liczbę ważnych 6.676.533 głosów; za  uchwałą oddano 4.727.295 głosów, przy braku głosów przeciw i  
wstrzymujących się 
 
Akcjonariusz Pan Piotr Serkowski nie brał udziału w głosowaniu. 
 
Ad 10 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 15/12/2013 w sprawie 
podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.07.01–2013.06.30. o treści: 

 
Uchwała Nr 15/12/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 05 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.07.01–2013.06.30. 

 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje podziału zysku 
netto za rok obrotowy 2012.07.01–2013.06.30. w kwocie 609 519,06  PLN w następujący sposób: 
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Kwotę 600.887,97 PLN to jest 0,09PLN na jedną akcję, przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na dzień 17.12.2013roku. Dywidenda zostanie wypłacona 
akcjonariuszom dnia 20.12.2013roku. 
Kwota 8 631,09 z PLN przeniesiona zostanie na kapitał rezerwowy spółki do  dyspozycji Zarządu Sevenet S.A.  
w latach przyszłych”. 
 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/12/2013 w powyższym brzmieniu nie 
została podjęta, gdyż za uchwałą oddano 1.915.151 ważnych głosów z 1.915.151  akcji, przeciw uchwale oddano 
3.652.144 ważne głosy, przy braku głosów wstrzymujących się,  na ogólną liczbę 6.676.533  akcji i łączną liczbę 
ważnych 6.676.533  głosów (łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 83,39% kapitału 
zakładowego). 
 
Następnie na wniosek przedstawiciela akcjonariusza A.P.N.PROMISE SA w Warszawie Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 15/12/2013 w sprawie podziału zysku netto za rok 
obrotowy 2012.07.01–2013.06.30. o treści: 

 
Uchwała Nr 15/12/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 05 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.07.01–2013.06.30. 

 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje podziału zysku 
netto za rok obrotowy 2012.07.01–2013.06.30. w kwocie 609 519,06  PLN, w ten sposób, że cały ten zysk 
przeniesiony zostanie na kapitał rezerwowy spółki do  dyspozycji Zarządu Sevenet S.A. w latach przyszłych”.-- 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/12/2013 w powyższym brzmieniu została 
podjęta 2.002.144 ważnymi głosami ZA z  2.002.144  akcji  na ogólną liczbę 6.676.533 akcji i łączną liczbę 
ważnych 6.676.533 głosów; za  uchwałą oddano 2.002.144 głosów, przy 1.885.151 głosach przeciw i  przy 
1.680.000 głosach wstrzymujących się (łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 83,39% 
kapitału zakładowego). 
 
Ad 11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 16/12/2013 w sprawie 
działań zmierzających do uruchomienia trzeciej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego dla 
kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki  o treści: 
 

Uchwała Nr 16/12/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 05 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie działań zmierzających do uruchomienia trzeciej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego 

dla kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki. 
 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę, iż mogą 
zostać podjęte przez Spółkę działania zmierzające do uruchomienia trzeciej transzy warrantów z tytułu Programu 
Motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Sevenet S.A.”  
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/12/2013 została podjęta 5.417.295 
ważnymi głosami ZA z 5.417.295  akcji  na ogólną liczbę 6.676.533  akcji i łączną liczbę ważnych 6.676.533   
głosów; za  uchwałą oddano 5.417.295  głosów, przy braku głosów przeciw i  150.000 głosach wstrzymujących 
się (łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 83,39% kapitału zakładowego). 
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Uchwała Nr 17/12/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 05 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie powołania Pana Piotra Kaczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A. z jednoczesnym 

powierzeniem mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje uchwałę o 
powołaniu Pana Piotra Kaczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A. i powierza mu funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/12/2013 została podjęta 4.577.295 
ważnymi głosami ZA z 4.577.295 akcji  na ogólną liczbę 6.676.533  akcji i łączną liczbę ważnych 6.676.533 
głosów; za  uchwałą oddano 4.577.295  głosów, przy 840.000 głosach przeciw i  150.000 głosach 
wstrzymujących się (łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 83,39% kapitału zakładowego). 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 18/12/2013 w sprawie 
powołania Pana Bogusława Wasilewko do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A. o treści: 

 
Uchwała Nr 18/12/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 05 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie powołania Pana Bogusława Wasilewko do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A. 

 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje uchwałę o 
powołaniu Pana Bogusława Wasilewko do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/12/2013 została podjęta 3.682.144 
ważnymi głosami ZA z 3.682.144 akcji  na ogólną liczbę 6.676.533  akcji i łączną liczbę ważnych 6.676.533 
głosów; za  uchwałą oddano 3.682.144  głosów, przy 840.000 głosach przeciw i  1.045.151 głosach 
wstrzymujących się (łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 83,39% kapitału zakładowego. 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 19/12/2013 w sprawie 
powołania Pana Andrzeja Synowieckiego do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A. o treści: 
 

 
Uchwała Nr 19/12/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 05 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie powołania Pana Andrzeja Synowieckiego do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A.  

 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje uchwałę o 
powołaniu Pana Andrzeja Synowieckiego do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A” 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19/12/2013 została podjęta 3.682.144 
ważnymi głosami ZA z 3.682.144 akcji  na ogólną liczbę 6.676.533  akcji i łączną liczbę ważnych 6.676.533 
głosów; za  uchwałą oddano 3.682.144  głosów, przy 840.000 głosach przeciw i 1.045.151 głosach 
wstrzymujących się (łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 83,39% kapitału zakładowego). 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 20/12/2013 w sprawie 
powołania Pana Adama Hoppe do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A. o treści: 
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Uchwała Nr 20/12/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 05 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie powołania Pana Adama Hoppe do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A.  

 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje uchwałę o 
powołaniu Pana Adama Hoppe do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A”. 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20/12/2013 została podjęta 2.551.132 
ważnymi głosami ZA z 2.551.132 akcji  na ogólną liczbę 6.676.533  akcji i łączną liczbę ważnych 6.676.533 
głosów; za  uchwałą oddano 2.551.132 głosów, przy 840.000 głosach przeciw i 1.045.151 głosach 
wstrzymujących się (łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 66,45% kapitału zakładowego). 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 21/12/2013 w sprawie 
powołania Pana Jacka Laskowskiego do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A. o treści: 

 
Uchwała Nr 21/12/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 05 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie powołania Pana Jacka Laskowskiego do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A. 

 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje uchwałę o 
powołaniu Pana Jacka Laskowskiego do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A. 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21/12/2013 została podjęta 3.682.144 
ważnymi głosami ZA z 3.682.144 akcji  na ogólną liczbę 6.676.533  akcji i łączną liczbę ważnych 6.676.533 
głosów; za  uchwałą oddano 3.682.144  głosów, przy 840.000 głosach przeciw i 1.045.151 głosach 
wstrzymujących się (łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 83,39% kapitału zakładowego). 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 22/12/2013 w sprawie 
powołania Pana Adama Krukowskiego do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A. o treści: 

 
Uchwała Nr 22/12/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 05 grudnia 2013 roku 
 

w sprawie powołania Pana Adama Krukowskiego do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A. 

 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje uchwałę  
o powołaniu Pana Adama Krukowskiego do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A.” 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 22/12/2013 w powyższym brzmieniu nie 
została podjęta, gdyż za uchwałą oddano 1.735.151 ważnych głosów z 1.735.151  akcji, przeciw uchwale oddano 
3.682.144 ważne głosy, przy 150.000 głosach wstrzymujących się na ogólną liczbę 6.676.533  akcji i łączną 
liczbę ważnych 6.676.533  głosów (łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 83,39% kapitału 
zakładowego). 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 23/12/2013 w sprawie 
powołania Pana Waldemara Krukowskiego do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A. o treści: 
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Uchwała Nr 23/12/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 05 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie powołania Pana Waldemara Krukowskiego do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A. 

 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje uchwałę  
o powołaniu Pana Waldemara Krukowskiego do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A.” 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 23/12/2013 w powyższym brzmieniu nie 
została podjęta, gdyż za uchwałą oddano 1.885.151 ważnych głosów z 1.885.151 akcji, przeciw uchwale oddano 
2.842.144 ważne głosy, przy 840.000 głosach wstrzymujących się, na ogólną liczbę 6.676.533  akcji i łączną 
liczbę ważnych 6.676.533  głosów (łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 83,39% kapitału 
zakładowego). 
 
 


