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Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AkcjonariuszyTreść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AkcjonariuszyTreść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AkcjonariuszyTreść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy    

spółki Analizy Onlinespółki Analizy Onlinespółki Analizy Onlinespółki Analizy Online    S.A. w dniu S.A. w dniu S.A. w dniu S.A. w dniu 23 kwietnia23 kwietnia23 kwietnia23 kwietnia    2012012012014444    roku.roku.roku.roku.    

    

Uchwała Nr 1/2014Uchwała Nr 1/2014Uchwała Nr 1/2014Uchwała Nr 1/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

ZwyczajnegoZwyczajnegoZwyczajnegoZwyczajnego    Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąWalnego Zgromadzenia Spółki pod firmąWalnego Zgromadzenia Spółki pod firmąWalnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaw sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaw sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaw sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 

409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Pana Aleksandra Sobina.   

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Grzegorz Raupuk stwierdził, że uchwała w tej 

sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt 

sześć tysięcy sto siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu 

sześciu tysięcy stu siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i 

pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 

1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

 



 
  
ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI  
 
 

 1 

 

 

Uchwała Nr 2/2014Uchwała Nr 2/2014Uchwała Nr 2/2014Uchwała Nr 2/2014    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie odstąpienia w sprawie odstąpienia w sprawie odstąpienia w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnejod wyboru komisji skrutacyjnejod wyboru komisji skrutacyjnejod wyboru komisji skrutacyjnej    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia:  

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.  

2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia.  

 

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta jednogłośnie, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy sto siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu 

tysięcy stu siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt 

jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.096.107 (jeden 

milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) głosów, przy braku głosów 

przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierzył liczenie głosów Panu 

Grzegorzowi Drozdowskiemu, który wyraził na to zgodę.   

  

Uchwała Nr 3/2014Uchwała Nr 3/2014Uchwała Nr 3/2014Uchwała Nr 3/2014    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaw sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaw sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaw sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia 

przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:  

1. Otwarcie obrad.  

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
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3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał.  

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.  

5. Przyjęcie porządku obrad.  

6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego 

Spółki za rok 2013, sprawozdania Zarządu za rok 2013 oraz wniosków Zarządu w 

sprawie podziału zysku.  

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.  

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2013.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.  

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych.  

14. Wolne wnioski.  

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.   

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta jednogłośnie, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy sto siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu 

tysięcy stu siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt 

jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.096.107 (jeden 

milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) głosów, przy braku głosów 

przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

Uchwała Nr 4/2014Uchwała Nr 4/2014Uchwała Nr 4/2014Uchwała Nr 4/2014    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    
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z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdaniaw sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdaniaw sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdaniaw sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania    

finansowego Spółki za finansowego Spółki za finansowego Spółki za finansowego Spółki za rok 2013, sprawozdania Zarządu za rok 2013 orazrok 2013, sprawozdania Zarządu za rok 2013 orazrok 2013, sprawozdania Zarządu za rok 2013 orazrok 2013, sprawozdania Zarządu za rok 2013 oraz    

wniosków Zarządu w sprawie podziału zyskuwniosków Zarządu w sprawie podziału zyskuwniosków Zarządu w sprawie podziału zyskuwniosków Zarządu w sprawie podziału zysku    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 

382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny 

sprawozdania finansowego Analizy Online S.A. za 2013 rok, sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w 2013 r., oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.  

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta jednogłośnie, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy sto siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu 

tysięcy stu siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt 

jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.096.107 (jeden 

milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) głosów, przy braku głosów 

przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

    

Uchwała Nr 5/2014Uchwała Nr 5/2014Uchwała Nr 5/2014Uchwała Nr 5/2014    

Zwyczajnego WaZwyczajnego WaZwyczajnego WaZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąlnego Zgromadzenia Spółki pod firmąlnego Zgromadzenia Spółki pod firmąlnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 

393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie 

Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.  

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta jednogłośnie, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy sto siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu 

tysięcy stu siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt 

jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.096.107 (jeden 
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milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) głosów, przy braku głosów 

przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

Uchwała Nr 6/2014Uchwała Nr 6/2014Uchwała Nr 6/2014Uchwała Nr 6/2014    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąpod firmąpod firmąpod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółkiw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółkiw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółkiw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki    

za rok obrotowy 2013za rok obrotowy 2013za rok obrotowy 2013za rok obrotowy 2013    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 

393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 

rok obrotowy 2013, obejmujące:   

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się sumą 2.139.541,31 zł (dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy 

pięćset czterdzieści jeden złotych trzydzieści jeden groszy).  

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 

wykazujący zysk netto w kwocie 1.198.117,08 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem 

tysięcy sto siedemnaście złotych osiem groszy).  

3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 01 stycznia 2013 roku do 31 

grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.371.573,72 zł 

(jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 

siedemdziesiąt dwa grosze).  

4. Rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2013 roku 

do 31 grudnia 2013 roku, o kwotę 1.530.080,55 zł (jeden milion pięćset trzydzieści 

tysięcy osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy).  

5. Informację dodatkową.  

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta jednogłośnie, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy sto siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu 
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tysięcy stu siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt 

jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.096.107 (jeden 

milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) głosów, przy braku głosów 

przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

Uchwała Nr 7/2014Uchwała Nr 7/2014Uchwała Nr 7/2014Uchwała Nr 7/2014    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąSpółki pod firmąSpółki pod firmąSpółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie podziału zysku nettow sprawie podziału zysku nettow sprawie podziału zysku nettow sprawie podziału zysku netto    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 

395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia:  

1. Przeznaczyć zysk netto wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2013 

w kwocie 1.198.117,08 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto 

siedemnaście złotych osiem groszy) w następujący sposób:  

- 1.197.832,00 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści 

dwa) złote na dywidendę, przy czym na 1 (jedną) akcję przypada 1,00 (jeden) złoty 

dywidendy,  

- 285,08 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć złotych osiem groszy) na kapitał zapasowy 

spółki Analizy Online S.A.  

2. Określić dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do 

dywidendy za rok obrotowy 2013 (dzień dywidendy) na 9 maja 2014 roku.  

3. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 26 maja 2014 roku.  

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta jednogłośnie, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy sto siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu 

tysięcy stu siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt 

jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.096.107 (jeden 

milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) głosów, przy braku głosów 

przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  
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Uchwała Nr 8/2014Uchwała Nr 8/2014Uchwała Nr 8/2014Uchwała Nr 8/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółkiw sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółkiw sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółkiw sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki    

    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 

395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Prezesowi Zarządu - Panu 

Tomaszowi Publicewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.  

 

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym nie brał udziału akcjonariusz Tomasz 

Publicewicz, przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta 

jednogłośnie, oddano 577.207 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) 

głosów z 577.207 (pięćset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy dwustu siedmiu) akcji, które 

stanowią 48,19 % (czterdzieści osiem i dziewiętnaście setnych procent) kapitału 

zakładowego, przy czym za oddano 577.207 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy 

dwieście siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie 

zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

Uchwała Nr 9/2014Uchwała Nr 9/2014Uchwała Nr 9/2014Uchwała Nr 9/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie udzielenia absolutoriumw sprawie udzielenia absolutoriumw sprawie udzielenia absolutoriumw sprawie udzielenia absolutorium    Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SpółkiPrzewodniczącemu Rady Nadzorczej SpółkiPrzewodniczącemu Rady Nadzorczej SpółkiPrzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 

395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Spółki – Panu Krzysztofowi Lutostańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 

okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.  
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Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta jednogłośnie, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy sto siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu 

tysięcy stu siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt 

jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.096.107 (jeden 

milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) głosów, przy braku głosów 

przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

Uchwała Nr 10/2014Uchwała Nr 10/2014Uchwała Nr 10/2014Uchwała Nr 10/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy OnliAnalizy OnliAnalizy OnliAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawiene S.A. z siedzibą w Warszawiene S.A. z siedzibą w Warszawiene S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 16 maja 2013 r.z dnia 16 maja 2013 r.z dnia 16 maja 2013 r.z dnia 16 maja 2013 r.    

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącegow sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącegow sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącegow sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego    

Rady Nadzorczej SpółkiRady Nadzorczej SpółkiRady Nadzorczej SpółkiRady Nadzorczej Spółki    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 

395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Frankowskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.  

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta jednogłośnie, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy sto siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu 

tysięcy stu siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt 

jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.096.107 (jeden 

milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) głosów, przy braku głosów 

przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

UchUchUchUchwała Nr 11/2014wała Nr 11/2014wała Nr 11/2014wała Nr 11/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    
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Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 

395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Panu Wojciechowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 

stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.  

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta jednogłośnie, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy sto siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu 

tysięcy stu siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt 

jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.096.107 (jeden 

milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) głosów, przy braku głosów 

przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

Uchwała Nr 12/2014Uchwała Nr 12/2014Uchwała Nr 12/2014Uchwała Nr 12/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie udw sprawie udw sprawie udw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółkizielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółkizielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółkizielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 

395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Panu Marcinowi Brodzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 

2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.  

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta jednogłośnie, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy sto siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu 

tysięcy stu siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt 

jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.096.107 (jeden 
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milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) głosów, przy braku głosów    

przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

Uchwała Nr 13/2014Uchwała Nr 13/2014Uchwała Nr 13/2014Uchwała Nr 13/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online Analizy Online Analizy Online Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieS.A. z siedzibą w WarszawieS.A. z siedzibą w WarszawieS.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Analizy Online S.A. w oparciu o art. 

395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Panu Mariuszowi Odkale absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 

2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.  

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta jednogłośnie, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy sto siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu 

tysięcy stu siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt 

jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.096.107 (jeden 

milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) głosów, przy braku głosów 

przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

Uchwała Nr 14/2014Uchwała Nr 14/2014Uchwała Nr 14/2014Uchwała Nr 14/2014    

(podjęta w głosowaniu taj(podjęta w głosowaniu taj(podjęta w głosowaniu taj(podjęta w głosowaniu tajnym)nym)nym)nym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki    
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek 

Handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Krzysztofa 

Lutostańskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.  

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto 

siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy stu 

siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt jeden 

setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 577.207 (pięćset 

siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) głosów, przy 518.900 (pięćset 

osiemnastu tysiącach dziewięciuset) głosach przeciwnych oraz braku głosów 

wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

Uchwała Nr 15/2014Uchwała Nr 15/2014Uchwała Nr 15/2014Uchwała Nr 15/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek 

Handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Macieja 

Frankowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.  

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto 

siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy stu 

siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt jeden 

setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 577.207 (pięćset 

siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) głosów, przy 518.900 (pięćset 

osiemnastu tysiącach dziewięciuset) głosach przeciwnych oraz braku głosów 

wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  
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Uchwała Nr 16/2014Uchwała Nr 16/2014Uchwała Nr 16/2014Uchwała Nr 16/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek 

Handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Marcina 

Brodę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.  

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto 

siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy stu 

siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt jeden 

setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 577.207 (pięćset 

siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) głosów, przy 518.900 (pięćset 

osiemnastu tysiącach dziewięciuset) głosach przeciwnych oraz braku głosów 

wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

Uchwała Nr 17/2014Uchwała Nr 17/2014Uchwała Nr 17/2014Uchwała Nr 17/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorw sprawie odwołania Członka Rady Nadzorw sprawie odwołania Członka Rady Nadzorw sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiczej Spółkiczej Spółkiczej Spółki    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek 

Handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Mariusza 

Odkałę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.  

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto 
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siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy stu 

siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt jeden 

setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 577.207 (pięćset 

siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) głosów, przy 518.900 (pięćset 

osiemnastu tysiącach dziewięciuset) głosach przeciwnych oraz braku głosów 

wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

Uchwała Nr 18/2014Uchwała Nr 18/2014Uchwała Nr 18/2014Uchwała Nr 18/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie odwołania Człow sprawie odwołania Człow sprawie odwołania Człow sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółkinka Rady Nadzorczej Spółkinka Rady Nadzorczej Spółkinka Rady Nadzorczej Spółki    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek 

Handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, w związku ze złożoną 

rezygnacją, odwołuje Pana Wojciecha Górskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.  

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta jednogłośnie, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy sto siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu 

tysięcy stu siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt 

jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.096.107 (jeden 

milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) głosów, przy braku głosów 

przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

Uchwała Nr 19/2014Uchwała Nr 19/2014Uchwała Nr 19/2014Uchwała Nr 19/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    
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w sprawiew sprawiew sprawiew sprawie    powołania Członka Rady Nadzorczej Spółkipowołania Członka Rady Nadzorczej Spółkipowołania Członka Rady Nadzorczej Spółkipowołania Członka Rady Nadzorczej Spółki    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek 

Handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać w 

skład Rady Nadzorczej Spółki Pana  Marka Bednarskiego.   

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta jednogłośnie, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy sto siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu 

tysięcy stu siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt 

jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.096.107 (jeden 

milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) głosów, przy braku głosów 

przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

Uchwała Nr 20/2014Uchwała Nr 20/2014Uchwała Nr 20/2014Uchwała Nr 20/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie powołania Czw sprawie powołania Czw sprawie powołania Czw sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiłonka Rady Nadzorczej Spółkiłonka Rady Nadzorczej Spółkiłonka Rady Nadzorczej Spółki    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek 

Handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać w 

skład Rady Nadzorczej Spółki Pana  Łukasza Kokornackiego.  

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto 

siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy stu 

siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt jeden 

setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 577.207 (pięćset 

siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) głosów, przy 518.900 (pięćset 

osiemnastu tysiącach dziewięciuset) głosach przeciwnych oraz braku głosów 

wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  
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Uchwała Nr 21/2014Uchwała Nr 21/2014Uchwała Nr 21/2014Uchwała Nr 21/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia z dnia 23 kwietnia z dnia 23 kwietnia z dnia 23 kwietnia 2014 r.2014 r.2014 r.2014 r.    

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek 

Handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać w 

skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Tymona Kokota.   

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta jednogłośnie, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy sto siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu 

tysięcy stu siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt 

jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 1.096.107 (jeden 

milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) głosów, przy braku głosów 

przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

    

Uchwała Nr 22/2014Uchwała Nr 22/2014Uchwała Nr 22/2014Uchwała Nr 22/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.z dnia 23 kwietnia 2014 r.    

w sprawie powołw sprawie powołw sprawie powołw sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiania Członka Rady Nadzorczej Spółkiania Członka Rady Nadzorczej Spółkiania Członka Rady Nadzorczej Spółki    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać w 

skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Żerko.   

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto 

siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy stu 
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siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt jeden 

setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 577.207 (pięćset 

siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) głosów, przy 518.900 (pięćset 

osiemnastu tysiącach dziewięciuset) głosach wstrzymujących się oraz braku głosów 

przeciwnych, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.     

    

    

Uchwała Nr 23/2014Uchwała Nr 23/2014Uchwała Nr 23/2014Uchwała Nr 23/2014    

(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)(podjęta w głosowaniu tajnym)    

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmąZwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą    

Analizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w WarszawieAnalizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie    

z dnia 23 kwiz dnia 23 kwiz dnia 23 kwiz dnia 23 kwietnia 2014 r.etnia 2014 r.etnia 2014 r.etnia 2014 r.    

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółkiw sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki    

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek 

Handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać w 

skład Rady Nadzorczej Spółki Pana  Krzysztofa Rogalińskiego.   

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie 

została podjęta, oddano 1.096.107 (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto 

siedem) głosów z 1.096.107 (jednego miliona dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy stu 

siedmiu) akcji, które stanowią 91,51 % (dziewięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt jeden 

setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym za oddano 577.207 (pięćset 

siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem) głosów, przy 518.900 (pięćset 

osiemnastu tysiącach dziewięciuset) głosach wstrzymujących się oraz braku głosów 

przeciwnych, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.  

 

W tym miejscu, w związku z treścią uprzednio podjętej uchwały nr 7 w sprawie podziału 

zysku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło jednogłośnie odstąpić od 

głosowania nad uchwałą przewidzianą w punkcie 13 porządku obrad.  

  

    


