
PROTOKÓŁ 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Łukasz Ćmiech – Prezes Zarządu. --  

Prezes Zarządu zaproponował swoją kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego 

Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------  

UCHWAŁA numer 1/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek 

handlowych, uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------  

§ 1 Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Łukasza Ćmiech. ----  

 

§ 2 Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------  

W głosowaniu tajnym łącznie oddano 718026 ważnych głosów, w tym głosów „za” 

oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a 

zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 718026, 

co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------------  

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, 

podpisał ją, i wyłożył na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------  

Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są 

akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 718026 (siedemset osiemnaście tysięcy 

dwadzieścia sześć) akcji Spółki, to jest 718026 (siedemset osiemnaście tysięcy 

dwadzieścia sześć) głosów, co stanowi 59,52 % (pięćdziesiąt dziewięć i pięćdziesiąt 

dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. --------------------------------------------  
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Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stawili się: 

Marcin Łukasz Ćmiech, Maciej Mielcarek, Zbigniew Wantuła reprezentowany przez 

pełnomocnika Marcina Łukasza Ćmiech na podstawie pełnomocnictwa z dnia 26 maja 

2014r. oraz Beriot Holding Limited reprezentowana przez pełnomocnika Macieja 

Mielcarka na podstawie pełnomocnictwa z dnia 26 maja 2014r. -----------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane 

prawidłowo, w trybie art. 402
1
 KSH poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 

dni przed terminem zgromadzenia, które to ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie 

internetowej Spółki oraz zostało opublikowane w sposób określony dla przekazywania 

informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych. Dalej Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. ------------------------------  

Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad: ------------------------------------------  

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

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------  

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

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

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 

roku obrotowym 2013, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz z oceny 

wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013. ----------  

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2013.------------------------------------------------------------------------------  

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2013. --------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 

sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. --------------------------------  
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10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy 2013. --------------------------------------------------------  

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy 2013. --------------------------------------------------------  

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013. ---------  

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. -------------------------  

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. ------  

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej 

kadencji. ----------------------------------------------------------------------------------------  

16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu spółki Aduma Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) poprzez upoważnienie Zarządu do 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z 

wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie 

dematerializacji akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego, wyrażenia zgody na zawarcie 

umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących akcji 

emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego oraz wprowadzenia akcji emitowanych w ramach podwyższenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do alternatywnego 

systemu obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki Aduma 

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”). ----------------------------------  

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ---------------------  

 

ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------  

UCHWAŁA Nr 2/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), uchwala co następuje: ------------------------------------------------  

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej] 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać, dla potrzeb 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej 

członków w osobach: -------------------------------------------------------------------------------  

Maciej Mielcarek - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, ------------------------------  

Waldemar Kluska - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. --------------------------------------  

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------  

UCHWAŁA Nr 3/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z we Wrocławiu (zwanej 

dalej: „Spółką”), uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  

§ 1 Przyjęcie porządku obrad 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym przyjąć następujący 

porządek obrad: --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------  

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

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------  
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6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 

roku obrotowym 2013, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz z oceny 

wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013. ----------  

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2013.------------------------------------------------------------------------------  

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2013. --------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 

sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. --------------------------------  

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy 2013. --------------------------------------------------------  

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy 2013. --------------------------------------------------------  

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013. ---------  

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. -------------------------  

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. ------  

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej 

kadencji. ----------------------------------------------------------------------------------------  

16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu spółki Aduma Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) poprzez upoważnienie Zarządu do 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z 

wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie 

dematerializacji akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego, wyrażenia zgody na zawarcie 

umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących akcji 

emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego oraz wprowadzenia akcji emitowanych w ramach podwyższenia 



6 

___________________________________________________________________________________________ 

 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do alternatywnego 

systemu obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki Aduma 

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”). ----------------------------------  

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ---------------------  

§ 2 Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------  

UCHWAŁA Nr 4/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z 

działalności w roku obrotowym 2013, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz 

z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z 

działalności w roku obrotowym 2013, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz z 

oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013, 

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

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 

obrotowy 2013. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z 

działalności w roku obrotowym 2013, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz z 

oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013. --------  
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§ 2 Wejście uchwały w życie 

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------  

UCHWAŁA Nr 5/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy 2013. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 

Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co 

następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 

2013. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2013. --------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 Wejście uchwały w życie 

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  
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ad 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------  

UCHWAŁA Nr 6/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2013. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 

Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co 

następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2013, zapoznaniu się z opinią i raportem z badania 

sprawozdania finansowego sporządzonym przez ZESPÓŁ BIEGŁYCH 

REWIDENTÓW BADBIL SP. Z.O.O. z siedzibą we Wrocławiu, wpisany do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000188525, posiadający NIP: 895-100-

30-83, Regon 930411170, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki zawierającym ocenę tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe 

Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące: ------------------------------------------------------  

1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, ----------------------------------------------  

2) Bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5 177 165,31 zł (pięć 

milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści 

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

3) Rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 973 781,41 zł 

(dziewięciuset siedemdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu jeden złotych 

i czterdziestu jeden groszy), ------------------------------------------------------------------------  

4) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego 

o kwotę 973 781,41 zł (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt 

jeden złotych i czterdzieści jeden groszy), -------------------------------------------------------  
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5) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 918 581,40 zł (dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset 

osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy), ---------------------------------------------  

6) Informację dodatkową i objaśnienia. ----------------------------------------------------------  

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------  

UCHWAŁA Nr 7/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników 

oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), uchwala co następuje: ------------------------------------------------  

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania 

z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z 

wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. ---------------------  

§ 2 Wejście uchwały w życie 

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 
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się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------  

UCHWAŁA Nr 8/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), uchwala co następuje: ------------------------------------------------  

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 

roku obrotowym 2013 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 oraz po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy 

Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 

obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie 

Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013. ------------------------  

§ 2 Wejście uchwały w życie 

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------  

UCHWAŁA Nr 9/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), uchwala co następuje: ------------------------------------------------  

§ 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy 

2013. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, po zapoznaniu 

się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez 

ZESPÓŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW BADBIL SP. Z.O.O. z siedzibą we Wrocławiu, 

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000188525, posiadający NIP: 

895-100-30-83, Regon 930411170 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, 

obejmujące: -------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, ----------------------------------------------  

2) Bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 5 243 588,81 zł 

(pięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i 

osiemdziesiąt jeden groszy), -----------------------------------------------------------------------  

3) rachunku zysków i strat wykazujący stratę  netto w kwocie 943 922,83 zł 

(dziewięciuset czterdziestu trzech tysięcy dziewięciuset dwudziestu dwóch złotych i 

osiemdziesięciu trzech groszy), --------------------------------------------------------------------  

4) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego 

o kwotę 1 000 006,76 zł (jeden milion sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), -----  

5) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 871 096,90 zł (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy 

dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), ------------------------------------  

6) Informację dodatkową i objaśnienia. ----------------------------------------------------------  

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  
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ad 12) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------  

UCHWAŁA Nr 10/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------  

§ 1 Przeznaczenie zysku 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki 

dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego 

sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia: -------------------------  

Pokryć straty Spółki za rok obrotowy 2013 częściowo z kapitału zapasowego, w 

pozostałej części z dochodów przyszłych okresów. --------------------------------------------  

§ 2 Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 13) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------  

UCHWAŁA Nr 11/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Ćmiechowi, Prezesowi Zarządu Spółki, 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------  

§ 1 Udzielenie absolutorium 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi 

Ćmiechowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.  

§ 2 Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

akcjonariusz Marcin Łukasz Ćmiech powstrzymał się od głosowania nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały. ----------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 495553 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 495553, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 495553, co stanowi 41,08 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 14) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------  

UCHWAŁA Nr 12/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Mielcarkowi, Wiceprezesowi Zarządu 

Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------  

§ 1 Udzielenie absolutorium 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi 

Mielcarkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 

obrotowym 2013. ------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------  
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Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

akcjonariusz Maciej Mielcarek powstrzymał się od głosowania nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały. ----------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 560026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 560026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 560026, co stanowi 46,42 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 15) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------  

UCHWAŁA Nr 13/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Wantule, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------  

§ 1 Udzielenie absolutorium 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Zbigniewowi 

Wantule z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 

2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

pełnomocnik akcjonariusza Zbigniewa Wantuły – Marcin Łukasz Ćmiech powstrzymał 

się od głosowania nad podjęciem przedmiotowej uchwały. -----------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 496473 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 496473, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 496473, co stanowi 41,15 % kapitału zakładowego Spółki. -------  
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ad 16) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------  

UCHWAŁA Nr 14/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Syska, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------  

 

 

 

§ 1 Udzielenie absolutorium 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Rafałowi Syska z 

wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 

2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 17) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------  

UCHWAŁA Nr 15/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Mielcarkowi, Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.  
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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------  

§ 1 Udzielenie absolutorium 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi 

Mielcarkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2013. ------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 18) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------  

UCHWAŁA Nr 16/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Michalewiczowi, Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2013.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------  

§ 1 Udzielenie absolutorium 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi 

Michalewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2013. ------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------  
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Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 19) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------  

UCHWAŁA Nr 17/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Wójtowiczowi, Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2013.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------  

§ 1 Udzielenie absolutorium 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Zbigniewowi 

Wójtowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2013. ------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 20) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------  

UCHWAŁA Nr 18/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 
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w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Ogibowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------  

§ 1 Udzielenie absolutorium 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Magdalenie 

Ogibowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2013. ------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 21) Przewodniczący oświadczył, że Grzegorz Mielcarek złożył w dniu 20 maja 

2014r. oświadczenie, zgodnie z § 14 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki powołując Rafała Syskę 

na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------  

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: --------------------  

UCHWAŁA Nr 19/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: --------------------------  

§ 1 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Członków Rady Nadzorczej Spółki 

nowej kadencji w osobach: -------------------------------------------------------------------------  
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Zbigniew Wójtowicz, -------------------------------------------------------------------------------  

Sergiusz Frąckowiak, -------------------------------------------------------------------------------  

Grzegorz Mielcarek, ---------------------------------------------------------------------------------  

Magdalena Ogibowska. -----------------------------------------------------------------------------  

§ 2 Skład Rady Nadzorczej 

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. 1 i 4  Statutu Spółki 

dotyczących oświadczeń o powołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i 

Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz § 1 Uchwały Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki nr 19/2014 z dnia 27 maja 2014 r., w skład Rady Nadzorczej 

Spółki nowej kadencji wchodzą: ------------------------------------------------------------------  

Rafał Syska – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, -------------------------------------  

Zbigniew Wójtowicz – Członek Rady Nadzorczej Spółki, ------------------------------------  

Sergiusz Frąckowiak – Członek Rady Nadzorczej Spółki, ------------------------------------  

Grzegorz Mielcarek – Członek Rady Nadzorczej Spółki, -------------------------------------  

Magdalena Ogibowska – Członek Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------  

 

§ 3 Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 22) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------  

UCHWAŁA Nr 20/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie zmiany Statutu spółki Aduma Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu („Spółka”) poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem 

prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie 
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dematerializacji akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego, wyrażenia zgody na 

zawarcie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

dotyczących akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz wprowadzenia akcji 

emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego do alternatywnego systemu obrotu NewConnect Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, 445 i 447 

Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki oraz art. 5 ust. 8 w zw. z 

art. 5 ust. 1 pkt 3 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm) oraz § 1 ust. 2 i § 4 ust. 1 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, niniejszy uchwala, co następuje: ----------  

 

§ 1 Zmiana Statutu Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten 

sposób, że § 6a otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------  

„§ 6a 

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 

większą niż 8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie 

więcej niż 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, co stanowi 

podwyższenie w ramach kapitału docelowego określonego w szczególności w 

przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------  

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony, przez okres do dnia 31 

grudnia 2016 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. ------------------------------  

3. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo 

kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 6a ust. 1 

Statutu. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego 

akcje za wkłady niepieniężne. ------------------------------------------------------------------  

5. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. --  

6. Zarząd jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w 

części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego określonego w § 6a ust.1 Statutu. ------------------------------------  

7. Akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego mogą być zaoferowane przez Zarząd jedynie pracownikom 

Spółki lub osobom pozostającym ze Spółką w stałym stosunku zlecenia.” --------------  

§ 2 Motywy podjęcia uchwały 

Aby utrzymać zespół doświadczonych pracowników i współpracowników oraz 

wprowadzić efektywne narzędzie motywacyjne Zarząd postanowił przedłużyć Program 

Akcji Pracowniczych. Program Akcji Pracowniczych ma być realizowany przez emisję 

akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 

Wobec powyższego uznaje się za zasadne i korzystne dla Spółki wprowadzenie 

opisanego w § 1 niniejszej Uchwały nowego postanowienia Statutu w przedmiocie 

upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. -------------  

§ 3 Dematerializacja 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że akcje emitowane w ramach 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą zostać 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu NewConnect Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. ------------------------------------------------------------  

2. Upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o wprowadzeniu akcji emitowanych w 

ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do 

alternatywnego systemu obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. -----------------------------------------------------------------------------------  

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w przypadku o którym mowa 

w ust. 1, akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, w 

granicach kapitału docelowego będą podlegały dematerializacji. -------------------------  

§ 4 Upoważnienie dla Zarządu 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd, w przypadku o którym 

mowa w § 3 niniejszej uchwały, do przeprowadzenia wszelkich czynności, faktycznych 

i prawnych, niezbędnych do wprowadzenia akcji emitowanych w ramach podwyższenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do alternatywnego systemu 

obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w 

szczególności do: ------------------------------------------------------------------------------------  

1) zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji emitowanych w 

ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w 

celu ich dematerializacji, -----------------------------------------------------------------------  

2) złożenia wniosku o wprowadzenie akcji emitowanych w ramach podwyższenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§ 5 Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 23) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------  

UCHWAŁA Nr 21/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki Aduma Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

(zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, 

w związku ze zmianami Statutu Spółki, o których mowa w Uchwale Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20/2014 z dnia  27 maja 2014 r., niniejszym uchwala, 

co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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§ 1 Ustalenie jednolitego tekstu Statutu spółki Aduma Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu („Spółka”) 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala jednolity tekst Statutu Spółki w 

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

Statut  

Aduma Spółka Akcyjna  

 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej spółki Aduma Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę akcyjną pod 

firmą Aduma Spółka Akcyjna.   --------------------------------------------------------------  

2. Założycielami Spółki są Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tj. 

Marcin Ćmiech, Zbigniew Wantuła, Maciej Mielcarek, Beriot Holding Limited, 

Zbigniew Wójtowicz, Sergiusz Frąckowiak, Miley Company Limited, Fas Polska Sp. 

z o.o., Cam Media S.A.  -----------------------------------------------------------------------  

II. Firma i Siedziba. Czas Trwania. 

§ 2 

1. Spółka działa pod firmą Aduma Spółka Akcyjna. -------------------------------------------  

2. Spółka może używać skrótu firmy Aduma S.A. ---------------------------------------------  

3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. --------------------  

§ 3 

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław. ------------------------------------------------------------------  

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. --------------  

3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -------------------------------------------------------  

§ 4 

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i 

inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub 

przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą z zachowaniem 

przepisów prawa. ------------------------------------------------------------------------------------  

III. Przedmiot działalności Spółki. 
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§ 5 

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:  -  

1) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1),  ------  

2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.2),  ---------------------  

3) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),  -  

4) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),  ----------------------------  

5) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),  ----------  

6) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9),  -----------  

7) Produkcja mebli (PKD 31.0),  --------------------------------------------------------  

8) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),  ------------------------------------------  

9) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 

odpadów; odzysk surowców (PKD 38),   -------------------------------------------  

10) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa 

związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),  -------------------------------  

11) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),  ---------  

12) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),    

13) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),  ------------------------------------  

14) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów 

samochodowych (PKD 45),  ----------------------------------------------------------  

15) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 

46),  ---------------------------------------------------------------------------------------  

16) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 

samochodowymi (PKD 47),  ----------------------------------------------------------  

17) Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),  ------------------------------  

18) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z 

przeprowadzkami (PKD 49.4),  ------------------------------------------------------  

19) Transport wodny (PKD 50), ----------------------------------------------------------   

20) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),   

21) Pozostała działalność pocztowa  i kurierska (PKD 53.20.Z),  -------------------  
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22) Zakwaterowanie (PKD 55),  ----------------------------------------------------------  

23) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),  --------------------  

24) Działalność wydawnicza (PKD 58),  ------------------------------------------------  

25) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 

telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),  -----------------  

26) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych (PKD 64.9),  ----------------------------------------------  

27) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),  ------------------------  

28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.2),   

29) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), --------------  

30) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), --  

31) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),  -------------------------------------------  

32) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),  -------------------------------  

33) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo 

techniczne (PKD 71.1),  ---------------------------------------------------------------  

34) Badania i analizy techniczne (PKD 71.20),  ----------------------------------------  

35) Reklama (PKD 73.1),  -----------------------------------------------------------------  

36) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),  --------------------------------  

37) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),  ----  

38) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),   ----------------------------------------  

39) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),  -------------------------  

40) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),  -------------------------------------------------  

41) Wynajem i dzierżawa (PKD 77),  ----------------------------------------------------  

42) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),  --------------------------------  

43) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych 

oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią 

związane (PKD 79),  -------------------------------------------------------------------  

44) Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80), -------------------------  
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45) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i 

zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),  ----------------------------------  

46) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),  -------------  

47) Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z),  ---------------------------------------  

48) Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z),   -----------------------------------------------  

49) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),  ------------------------------------------  

50) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),  ----------------------------  

51) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87),  ---------------------------------  

52) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88),  --------------------------------  

53) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),  -----------------------------------  

54) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0),  --------------  

55) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji 

turystycznych (PKD 91.03.Z),  -------------------------------------------------------  

56) Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów 

ochrony przyrody (PKD 91.04.Z),   --------------------------------------------------  

57) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),  -------------------  

58) Pozostała  indywidualna działalność usługowa (PKD 96.0).  --------------------  

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie 

odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub 

zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełnieniem innych wymogów 

ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.  ------------------  

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, 

którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie 

podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co 

najmniej połowę kapitału zakładowego.  ----------------------------------------------------  

IV. Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy. 

§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120.625,10 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 

sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziesięć groszy) złotych i dzieli się na: -------------  
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1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 

0000001 do 1000000, ---------------------------------------------------------------------------  

2) 197.917 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji 

zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 148748 oraz od 149582 

do 200000, ---------------------------------------------------------------------------------------  

3) 8.334 (osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii 

C o numerach od 0001 do 8334. --------------------------------------------------------------  

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 złotego (słownie: dziesięć groszy).  ---  

3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki proporcjonalnie do 

liczby udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej 

spółki Aduma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały w całości pokryte 

jej majątkiem. -----------------------------------------------------------------------------------  

4. Akcje nowych emisji mogą być akcjami na okaziciela.  ----------------------------------  

5. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje oraz 

obligacje z prawem pierwszeństwa. ---------------------------------------------------------  

§ 6a 

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 

większą niż 8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie 

więcej niż 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, co stanowi 

podwyższenie w ramach kapitału docelowego określonego w szczególności w 

przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------  

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony, przez okres do dnia 31 

grudnia 2016 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. ------------------------------  

3. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo 

kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 6a ust. 1 

Statutu. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego 

akcje za wkłady niepieniężne. ------------------------------------------------------------------  

5. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. --  
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6. Zarząd jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w 

części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego określonego w § 6a ust.1 Statutu. ------------------------------------  

7. Akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego mogą być zaoferowane przez Zarząd jedynie pracownikom 

Spółki lub osobom pozostającym ze Spółką w stałym stosunku zlecenia. ---------------  

§ 7 

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie 

dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). ------------------  

2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----------  

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki 

umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty 

wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, 

podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.  ------  

V. Organy Spółki. 

§ 8 

Organami Spółki są:  -------------------------------------------------------------------------------  

1. Zarząd, --------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza,  --------------------------------------------------------------------------------  

3. Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------------  

Zarząd 

§ 9 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować 

wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady 

Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------  

2. Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw 

Spółki na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz „Regulaminie Zarządu”.   

3. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu, 

który przewodniczy Zarządowi i kieruje jego pracami. W przypadku powołania 

Zarządu wieloosobowego członkowie Zarządu mogą wybrać spośród siebie 

Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu. ------------------------------------------------  
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4. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą.  ----------------------------  

5. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie przekształcenia 

formy prawnej Spółki przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. -----  

6. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu 

wynosi 3 (słownie: trzy) lata. ------------------------------------------------------------------  

7. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. 

Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, 

do wiadomości pozostałych członków Zarządu. --------------------------------------------  

8. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej projekt budżetu na kolejny rok 

obrotowy nie później niż do końca poprzedniego roku obrotowego. W sytuacji, w 

której Rada Nadzorcza odmówi przyjęcia budżetu, Zarząd zobowiązany jest, w 

terminie czternastu dni od dnia odmowy zatwierdzenia budżetu, do przedstawienia 

kolejnego projektu budżetu zawierającego zmiany wnioskowane przez Radę 

Nadzorczą. ----------------------------------------------------------------------------------------  

9. Zarząd przyjmuje oraz zmienia zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę.  -  

§ 10 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----  

2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności 

mogą być ustanowieni pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w ramach 

udzielonego im umocowania. Zarząd ustanawia i odwołuje pełnomocników.  ---------  

3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać zaś 

prokurę może każdy członek Zarządu. -------------------------------------------------------  

§ 11 

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.  --------------------------  

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa 

Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada 

Nadzorcza. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Rada Nadzorcza 

§ 12 
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1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do sześciu członków. Kadencja 

członków Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata. Członków Rady Nadzorczej 

powołuje się na okres wspólnej kadencji.  ---------------------------------------------------  

2. Zwiększenie liczby Członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego 

Zgromadzenia o zmianie Statutu w tym zakresie podjętej większością 3/4 głosów 

w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 2/3 kapitału zakładowego 

Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób: -  

1) Pan Grzegorz Mielcarek (PESEL: 75012200315) ma prawo powoływać i 

odwoływać Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  ----------------------------------- - 

2)  Cam Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ma prawo powoływać i 

odwoływać jednego Członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem posiadania nie 

mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki. W przypadku, gdy Cam 

Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie posiadać będzie mniej niż 50.000 

(pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, Członka Rady Nadzorczej powołuje i 

odwołuje Walne Zgromadzenie,------------- ---------------------------------------------  

3)  Zbigniew Wójtowicz, Miley Company Limited z siedzibą na Cyprze, FAS 

Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz 

Sergiusz Frąckowiak działający łącznie mają prawo powoływać i odwoływać 

jednego Członka Rady Nadzorczej pod warunkiem posiadania łącznie przez tych 

akcjonariuszy nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki. W 

przypadku, gdy Zbigniew Wójtowicz, Miley Company Limited z siedzibą na 

Cyprze, FAS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie oraz Sergiusz Frąckowiak posiadać będą łącznie mniej niż 50.000 

(pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, Członka Rady Nadzorczej powołuje i 

odwołuje Walne Zgromadzenie, ----------------------------------------------------------  

4) pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne 

Zgromadzenie.  -----------------------------------------------------------------------------  

4. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Rady 

Nadzorczej przez uprawnione osoby, na zasadach określonych w ust.4, następuje w 

drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki, skutecznego z 
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dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia 

wynika późniejszy termin powołania albo odwołania Członka Rady Nadzorczej. ----  

5. W Radzie Nadzorczej w każdej kadencji może być powołanych od jednego do dwóch 

Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej; decyzja w tym zakresie należy do 

Walnego Zgromadzenia.  ---------------------------------------------------------------------- - 

6. Członek Rady Nadzorczej może w każdej chwili zrezygnować z pełnienia swojej 

funkcji, w tym przypadku jego obowiązkiem jest przekazanie Przewodniczącemu 

Rady Nadzorczej  wszystkich spraw i dokumentów związanych z wykonywanymi 

obowiązkami.------------------ ------------------------------------------------------------------  

§ 13 

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady 

Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------  

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na 

wniosek któregokolwiek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. 

Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 2 (słownie: dwóch) 

tygodni od dnia złożenia przez uprawniony podmiot wniosku zawierającego 

proponowany porządek obrad. ----------------------------------------------- ----------------- 

3. Do ważności, uchwał, podjętych, przez Radę Nadzorczą wymagane jest 

zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu 

Rady Nadzorczej, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Członkowie 

Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej 

obowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz poufności innych 

informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie 

Nadzorczej, których ujawnienie mogłoby narazić interesy Spółki. -------------------  

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio 

Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz 

ustalenia wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu. -----  

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć również osoby zaproszone 

przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------  

6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem 

ust. 7. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 

Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 

Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady nie 

może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------  

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w formie pisemnej, bez 

odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym) lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w tym w szczególności 

przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci poczty mailowej i faksów. 

Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały. Jako powiadomienie uznawane jest 

udokumentowane wysłanie informacji na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej 

adres do korespondencji w tym również w formie elektronicznej na 3 dni przed 

podjęciem uchwały.  ----------------------------------------------------------------------------  

9. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 6 i 7 

określa Regulamin Rady Nadzorczej.  -------------------------------------------------------  

10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków 

Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------  

§ 14 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----------------------

------ -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej 

niż trzy razy w roku obrotowym. ------------------------------------------------------------- - 

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -------------------------------  

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, -------------------------------------------- - 

2)   ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,  - 

3)   składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z 

wyników ocen, o których mowa powyżej,  --------------------------------------- - 

4)   wybór Członków Zarządu Spółki, -------------------------------------------------- - 
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5)   wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego 

sprawozdania finansowego Spółki, ------------------------------------------------ - 

6)   zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki, jej budżetu oraz zmian w 

planie działalności i budżecie, ------------------------------------------------------ - 

7)   wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki, gwarancji i poręczeń lub wypłaty 

odszkodowania na rzecz osób trzecich, ------------------------------------------- - 

8)   udzielanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem bądź hipoteką z 

wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i 

pożyczek przewidzianych w budżecie rocznym, --------------------------------- - 

9)   zatwierdzanie „Regulaminu Zarządu”, -------------------------------------------- - 

10) udzielanie zgody na zawieranie oraz reprezentowanie Spółki przy 

pospisywaniu przez Zarząd umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszem Spółki 

lub podmiotem zależnym od akcjonariuszy Spółki, ----------------------------- - 

11) wyrażenie zgody na wydatek lub zaciągnięcie zobowiązania (także 

warunkowego) nie przewidzianego z Budżecie Spółki, w jednej lub w kilku 

powiązanych ze sobą transakcjach w trakcie roku obrotowego, na kwotę 

powyżej 250.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),  ----  

12) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i pracowników będących 

jednocześnie akcjonariuszy Spółki, ------------------------------------------------ - 

13) udzielenie zgody na nabycie, zbycie lub zamianę udziałów lub akcji w 

innych Spółkach, ---------------------------------------------------------------------  

14) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania 

wieczystego lub udziału w nieruchomości,  -------------------------------------- - 

15) podejmowanie innych czynności przewidzianych przez odpowiednie 

przepisy prawa bądź niniejszy Statut. ---------------------------------------------  

4.W przypadku odmowy zatwierdzenia planu działalności Spółki lub jej budżetu na 

kolejny rok obrachunkowy, Rada Nadzorcza zobowiązana jest wskazać zmiany, 

które powinny być uwzględnione w budżecie i planie działalności Spółki przed ich 

zatwierdzeniem. ----------------------------------------------------------------------------------  

Walne Zgromadzenie 

§ 15 
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1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. --------------------------------------------------------  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. ----------------------------------------------------------  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na 

pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy 

reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -------  

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) 

tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty. -----------------  

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli 

Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie 

Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli uzna 

to za stosowne. ------------------------------------------------------------------------------------  

§ 16 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę 

reprezentowanych na nim akcji o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub 

niniejszy Statut nie stanowią inaczej. ----------------------------------------------------------  

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. ------------------  

§ 17 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.------------------  

§ 18 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw, wymienionych w Kodeksie 

spółek handlowych lub niniejszej umowie, wymaga: ---------------------------------------  

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie 

absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków, -----------------------------------------------------------------------------  

2) decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, ------------------  

3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawianie szkody, wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----------------------  

4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej 

części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----------------------------  
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5)  zmiana Statutu Spółki, -----------------------------------------------------------------  

6) umorzenie akcji Spółki, -----------------------------------------------------------------  

7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ---------------------  

8) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki,---------------------------------------  

9) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki. -------------------------------------  

Uchwała w przedmiocie wypłaty dywidendy podejmowana jest większością 3/4 głosów 

w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 2/3 kapitału zakładowego 

Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

VI. Gospodarka Spółki. 

§ 19 

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. -------------------------  

2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie 

szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).  ---------------------------------  

3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.  -------  

§ 20 

1. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom 

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli 

Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. ------------------------------------------  

2. Walne Zgromadzenie określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy 

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). ---------------  

VII. Postanowienia końcowe 

§ 21 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy 

kończy się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym nastąpi wpisanie Aduma 

Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców. ---------------------------------------------------  

§ 22 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy 

prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------  

§ 2 Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------  
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Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 718026 ważnych 

głosów, w tym głosów „za” oddano 718026, głosów „przeciw” oddano 0, wstrzymało 

się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których 

oddano ważne głosy to 718026, co stanowi 59,52 % kapitału zakładowego Spółki. -------  

 

ad 18) Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dodatkowych wniosków 

Przewodniczący zamknął obrady. -----------------------------------------------------------------  

Na tym protokół zakończono. ----------------------------------------------------------------------  

 


