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A K T      N O T A R I A L N Y 
 

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (2014-06-30),  
w Poznaniu (60-835), przy ulicy Mickiewicza 31, ja asesor notarialny Anna Lisek 
upoważniony zastępca notariusza Marka Kolasy prowadzącego Kancelarię 
Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Libelta 26, sporządziłam protokół 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: INNO-GENE 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: Poznań (61-612), ulica Rubież 46, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000358293 (REGON: 301463649,  NIP: 972-12-15-
439).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - o którym mowa powyżej - odbyło 
się w siedzibie Biura Zarządu Spółki – mieszczącej się w Poznaniu, przy ulicy 
Mickiewicza 31 – o godzinie 12:00.------------------------------------------------------------- 

 
Do niniejszej czynności okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000358293, 
pobraną na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o 
Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 30 czerwca 2014 roku.------------------- 

 
 

 P  R  O  T  O  K  Ó  Ł 
 

§ 1. 
Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu, Jacek Marek 
Wojciechowicz, syn Waldemara i Marii, legitymujący się dowodem osobistym ASR 
776173, ważnym do dnia 22 kwietnia 2022 roku, PESEL: 77092702055, 
zamieszkały w (60-682) Poznaniu, Osiedle Bolesława Śmiałego 15/94 i następnie 
zaproponował swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.----------------------------------------------------- 
 

 
Prezes Zarządu zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 
następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------- 
 

Uchwała Nr 1/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
 

§ 1. 
 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie INNO – GENE S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Marka Wojciechowicza, syna 
Waldemara i Marii, legitymującego  się dowodem osobistym ASR 776173, ważnym 
do dnia 22 kwietnia 2022 roku, PESEL: 77092702055, zamieszkałego w (60-682) 
Poznaniu, Osiedle Bolesława Śmiałego 15/94. ---------------------------------------------- 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 
 
 
Prezes Zarządu  stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
wybrało Jacka Marka Wojciechowicza - na Przewodniczącego Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym jednogłośnie ilością 
2 862 137 ważnych głosów z 2 862 137  akcji – stanowiących 55,01% kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 2 862 137 ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów.-------------------------------------- 
 
Nadto Prezes Zarządu oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden  
z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh.------------ 
 
Zastępca notariusza stwierdziła tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie okazanego dowodu osobistego, wyżej 
powołanego.---------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Listę  obecności  podpisaną przez uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy załączono do niniejszego protokołu. ----------------------------------------- 

 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało prawidłowo zwołane 
zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu 
spółek handlowych (KSH), w tym poprzez ogłoszenie dokonane na stronie 
internetowej Spółki i nadto stwierdził, iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy bierze udział 2 akcjonariuszy reprezentujących 2 862 137  akcji, co 
stanowi 2 862 137 _ głosów na łączną liczbę 5.202.522 wszystkich akcji dających 
łącznie 5.202.522 głosów, a zatem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy reprezentowane jest 55,01% kapitału zakładowego i nadto stwierdził, 
iż obecni akcjonariusze są uprawnieni do uczestniczenia w Zgromadzeniu – zgodnie 
z wymogami art. 406² i art. 4063 kodeksu spółek handlowych  - wobec czego 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest władne do podejmowania 
wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.---------------------------------------------- 
W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
przedstawił porządek obrad - który obejmuje:-----------------------------------------------  
 
 

1. Otwarcie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------ 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ----------------- 
3. Sporządzenie listy obecności ----------------------------------------------------------- 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolności do podejmowania uchwał, -------------------------------------------- 
5. Przyjęcie porządku obrad, -------------------------------------------------------------- 
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

rok obrotowy 2013 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2013, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
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INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2013,  ----- 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z 
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 
2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 
2013, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013, 
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za 
rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2013 a także sprawozdania z 
działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013; --------------------------- 

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: ------------------------------------------------------- 
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2013, ------------------------------------------------------------------- 
b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2013, ------------------------------------------------------------------- 
c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2013, ------------------------------------- 
d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2013, ----------------------- 
e. pokrycia straty/podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2013, ----------- 
f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2013, --------------------------------- 
g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, ------------ 
9. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
iż powyższy porządek został przedstawiony i żaden z uczestników nie wniósł 
odnośnie powołanego porządku obrad  sprzeciwu.------------------------------------------ 
 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował 
podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------- 

 
 

Uchwała Nr 2/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
z dnia 30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
 

§ 1. 
 
Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia obejmujący: --------------------------------------------------------------------- 

1. Otwarcie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------ 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ----------------- 
3. Sporządzenie listy obecności ----------------------------------------------------------- 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolności do podejmowania uchwał, -------------------------------------------- 
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5. Przyjęcie porządku obrad, -------------------------------------------------------------- 
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

rok obrotowy 2013 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2013, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2013,  ----- 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z 
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 
2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 
2013, wniosku Zarządu, co do pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok 
obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2013 a 
także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013;  

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: ------------------------------------------------------- 
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2013, ------------------------------------------------------------------- 
b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2013, ------------------------------------------------------------------- 
c. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2013, ------------------------------------- 
d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2013, ----------------------- 
e. pokrycia straty/podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2013, ----------- 
f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2013, --------------------------------- 
g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, ------------ 
9. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------ 

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.------------------------------------------------- 
 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie ilością 
2 862 137 ważnych głosów z 2 862 137 akcji – stanowiących 55,01%  kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 2 862 137 ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. ------------------------------------- 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył,  
iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał  
z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh,  a ponadto iż punkty od 1) do 5) 
przyjętego porządku obrad zostały już zrealizowane. --------------------------------------- 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył,  
iż Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, a nadto wyjaśnił, iż dane w okazanej  
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000358293, pobranej na podstawie 
art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 
– powołanej w komparycji tego aktu uległy zmianie, w związku z rezygnacją pana 
Michała Kaszuby z funkcji Prezesa Zarządu, którą złożył w dniu 19 maja 2014 roku 
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i zmianą dotychczasowej funkcji Wiceprezesa Zarządu Jacka Wojciechowicza 
poprzez powierzenie mu funkcji Prezesa Zarządu – i to zgodnie z uchwałą Rady 
Nadzorczej numer 10/25/06/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku o powołaniu Jacka 
Marka Wojciechowicza na Prezesa Zarządu, które to zmiany do dnia dzisiejszego nie 
zostały ujawnione w rejestrze ------------------------------------------------------------------ 
 
 
Do punktu 6 porządku obrad.  
W tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności 
Spółki za rok obrotowy 2013; jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
obrotowy 2013; sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-
GENE S.A. za rok obrotowy 2013; skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2013.--------------------------------------- 

 
 

Do punktu 7 porządku obrad. 
W tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Rady Nadzorczej z 
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; 
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; wniosku 
Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013; sprawozdania Zarządu 
z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2013; 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A 
za rok obrotowy 2013; sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym 2013. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Do punktu 8 a porządku obrad. 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował 
podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: --------------------------------- ------------- 
 
 
 

Uchwała Nr 3/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INNO-GENE S.A. 

 za rok 2013 
 
 

§ 1. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 17 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz po zapoznaniu się z jego 
oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - 
GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 
roku obrotowym 2013.  ------------------------------------------------------------------------- 
 
Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały. ------------------------------------ 
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§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 
 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie ilością 
2 862 137 ważnych głosów z 2 862 137 akcji – stanowiących 55,01%  kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 2 862 137 ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. ------------------------------------- 
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 
skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 

 
 
Do punktu 8 b porządku obrad. 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował 
podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: --------------------------------- --------- --- 
 
 

Uchwała Nr 4/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE 

S.A. 
za rok obrotowy 2013 

 
§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 17 ust. 1. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z 
jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-
GENE Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 
2013, na które składają się: -------------------------------------------------------------------- 

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i 
pasywów wykazuje sumę 1 340 267,73 PLN,  -------------------------------------- 

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 
r., wykazujący stratę netto w wysokości 193 402,15 PLN,  ---------------------- 

3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, ---------------------------- 

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za  rok obrotowy 2013 r., wykazujące 
zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 193 402,15  PLN,   ----------- 

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 
grudnia 2013 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 
kwotę  5 547,34 PLN. ------------------------------------------------------------------- 

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 
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Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie ilością 
2 862 137 ważnych głosów z 2 862 137 akcji – stanowiących 55,01%  kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 2 862 137 ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. -------------------------------------  
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 
skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 
 
Do punktu 8 c porządku obrad. 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował 
podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: --------------------------------- --------- --- 

 
 

Uchwała Nr 5/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej INNO-GENE S.A.  za rok obrotowy 2013 
 
 

§ 1. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po 
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE 
S.A.  w roku obrotowym 2013 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez 
Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE Spółka Akcyjna 
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE 
S.A.  za rok obrotowy 2013. -------------------------------------------------------------------- 
 
Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały. ------------------------------------ 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 
 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie ilością 
2 862 137  ważnych głosów z 2 862 137 akcji – stanowiących 55,01%  kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 2 862 137 ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. ------------------------------------- 
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 
skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 
 
 
Do punktu 8 d porządku obrad. 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował 
podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: --------------------------------- --------- --- 
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Uchwała Nr 6/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej  
INNO-GENE S.A. za rok obrotowy  2013 

 
§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po 
rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
INNO-GENE S.A.  za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z jego oceną 
dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO-GENE 
Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się:------------------------- 
1. wprowadzenie,--------------------------------------------------------------------------------- 
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INNO-

GENE S.A. sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i 
pasywów wykazuje sumę 10 333 747,51 zł, ------------------------------------------- 

3.  skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej 
INNO-GENE S.A.  za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 roku do dnia 
31.12.2013 roku wykazujące stratę netto w wysokości 463 248,78 zł,  ----------- 

4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 
obejmujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 463 248,78 zł,  -------------- 

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej INNO-
GENE S.A.  za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 
31.12.2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 
kwotę 582 911,30 zł,  ---------------------------------------------------------------------- 

6.  informacja dodatkowa. --------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 
 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie ilością 
2 862 137 ważnych głosów z 2 862 137  akcji – stanowiących 55,01%  kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 2 862 137 ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. ---------------------------- -------- 
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 
skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 
 

 
Do punktu 8 e porządku obrad. 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował 
podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: --------------------------------- ------------- 

 
 
 



9 
 

Uchwała Nr 7/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
 w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 

 
§ 1. 

 
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust.1  
pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO – GENE Spółka 
Akcyjna, postanawia, iż strata za rok obrotowy 2013 w kwocie 193 402,15 zł 
(słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwa złote piętnaście groszy) 
zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.--------------------------------------------------- 

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 
 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie ilością 
2 862 137  ważnych głosów z 2 862 137 akcji – stanowiących 55,01%  kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 2 862 137 ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. ------------------------------------- 
 
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 
skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 
 
 
Do punktu 8 f porządku obrad. 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował 
podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------ 

 
 

Uchwała Nr 8/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kaszubie absolutorium   

z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013 
 
 

§ 1. 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE 
Spółka Akcyjna udziela Panu Michałowi Kaszubie absolutorium z wykonania przez 
niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.--------------------- 
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§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie ilością 
2 862 137 ważnych głosów z 2 862 137 akcji – stanowiących 55,01%  kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 2 862 137 ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. ------------------------------------- 
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 
skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh.------------------------------------ 

 
 
 

Uchwała Nr 9/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium   

z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 
2013 

 
§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE 
Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Wojciechowiczowi absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 
2013.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie w momencie podjęcia.-------------------------------------------- 
 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie ilością 
343 445 ważnych głosów z 343 445 akcji – stanowiących 6,6 % kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 343 445 ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. ------------------------------------- 
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 
skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh i nadto oświadczył, iż w 
powyższym głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz - Jacek Wojciechowicz – 
zgodnie z art. 413 ksh.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Do punktu 8 g porządku obrad. 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował 
podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: --------------------------------- --------- ---- 
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Uchwała Nr 10/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Marcińcowi (Marciniec) absolutorium   

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym 2013 

 
 

§ 1. 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE 
Spółka Akcyjna udziela Panu Bogdanowi Marcińcowi (Marciniec) absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 
okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2013.------------------------------------- 

 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie ilością 
2 862 137 ważnych głosów z 2 862 137 akcji – stanowiących 55,01 %  kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 2 862 137  ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. ------------------------------------- 
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 
skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 
 
 
 

Uchwała Nr 11/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wojciechowi Nowakowi absolutorium   

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym 2013 

 
 

§ 1. 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE 
Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Wojciechowi Nowakowi absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 
obrotowym 2013.--------------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 
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Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie ilością 
2 862 137  ważnych głosów z 2 862 137  akcji – stanowiących 55,01 %  kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 2 862 137  ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. ------------------------------------- 
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 
skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 
 
 

Uchwała Nr 12/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Mackiewiczowi absolutorium   

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym 2013 

 
 

§ 1. 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE 
Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Mackiewiczowi absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 
obrotowym 2013.--------------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 
 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie ilością 
2 862 137 ważnych głosów z 2 862 137 akcji – stanowiących 55,01%  kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 2 862 137 ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. ---------------------------- -------- 
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 
skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 

 
 

Uchwała Nr 13/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium   

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym 2013 
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§ 1. 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE 
Spółka Akcyjna udziela Panu Maciejowi Pawlińskiemu absolutorium z wykonania 
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.---- 

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 
 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie ilością 
2 862 137 ważnych głosów z 2 862 137 akcji – stanowiących 55,01%  kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 2 862 137 ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. ------------------------------------- 
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 
skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 
 
 

Uchwała Nr 14/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kraśniakowi (Kraśniak) absolutorium   

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym 2013 

 
§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE 
Spółka Akcyjna udziela Panu Januszowi Kraśniakowi (Kraśniak)  absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 
pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013. -------------------------------- 

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 
 
 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie ilością 
2 862 137 ważnych głosów z 2 862 137 akcji – stanowiących 55,01%  kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 2 862 137 ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. ------------------------------------- 
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 
skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 
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Uchwała Nr 15/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Banasiewiczowi absolutorium   

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym 2013 

 
 

§ 1. 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE 
Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Banasiewiczowi absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 
pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 24 lipca 2013 
do dnia 31 grudnia 2013 roku.---------------------------------------------------------------- 

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 
 
 
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie ilością 
2 862 137 ważnych głosów z 2 862 137 akcji – stanowiących 55,01 %  kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 2 862 137 ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. ------------------------------------- 
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 
skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 
 

Uchwała Nr 16/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
30 czerwca 2014 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Małkowi (Małek) absolutorium   

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym 2013 

 
 

§ 1. 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 17 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INNO - GENE 
Spółka Akcyjna udziela Panu Kamilowi Małkowi (Małek)  absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 
pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 24 lipca 2013 
do dnia 31 grudnia 2013 r.---------------------------------------------------------------------- 

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 
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Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  
że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie ilością 
2 862 137 ważnych głosów z 2 862 137 akcji – stanowiących 55,01%  kapitału 
zakładowego Spółki, z czego 2 862 137 ważnych głosów „za” – przy braku głosów 
„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. ------------------------------------- 
Nadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 
skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 
 
 
Do punktu 9 porządku obrad. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
§ 2. 

Wypisy  tego  aktu  należy  wydawać  spółce pod firmą: INNO – GENE Spółka 
Akcyjna z siedzibą w  Poznaniu i Akcjonariuszom. ------------ --------------------------- 

 
§ 3. 

Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą: INNO – GENE Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Poznaniu.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 4. 

Pobrano: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


