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Repertorium   A   Nr                                 /2014 

 

 

AKT NOTARIALNY 

 

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014r.) Jerzy 

Olszewski - Notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie 

przy ulicy Długiej numer 36, przybył do budynku w Warszawie przy ulicy Żurawiej 

numer 8 i sporządził:  ------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOKÓŁ 

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.  

z siedzibą w Warszawie 

(adres: 00-503 Warszawa, ulica Żurawia numer 8 ) 

REGON 142590419, NIP 7010255389 

 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000363839 („Spółka”), które odbyło się w 

Warszawie („Zgromadzenie”).  ------------------------------------------------------------------  

 

 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Rafał Ostrowski – Prezes 

Zarządu, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.  ------------------------------------------------------  

Otwierający Zgromadzenie zaproponował kandydaturę Przemysława Guziejko 

na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wobec braku innych 
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kandydatur zaproponował podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego:  --------------------------------------------------------------------------------  

 

 

UCHWAŁA NR 1 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia – Pan Przemysław Guziejko 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży 

Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na 

Przewodniczącego Zgromadzenia Przemysława Guziejko. ----------------------------------  

 

§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); ---------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  --------  

 

Przemysław Guziejko oświadczył, że funkcję Przewodniczącego przyjmuje. 

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisał. 

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane 

zostało w sposób prawidłowy, poprzez opublikowanie ogłoszenia na stronie 
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internetowej spółki pod adresem www.mobini.pl oraz w formie raportu bieżącego 

numer 1/2014, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 3 czerwca 2014 roku, 

na Zgromadzeniu tym uczestniczą akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto 

trzydzieści tysięcy) akcji, co stanowi 5,28 % kapitału zakładowego Spółki. W związku 

z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zdolne jest do podjęcia uchwał 

w zakresie objętym porządkiem obrad.  --------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 2 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży 

Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru 

komisji skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); --------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  --  

 

http://www.mobini.pl/
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Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad:  ------------------------------------  

1. Otwarcie Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------  

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego. ----------------------------  

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania 

zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem 

obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------  

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej ---  

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. ------------------------  

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura 

Sprzedaży Netshops.pl S.A oraz działalności grupy kapitałowej Internetowe 

Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2013. ---------------------------------  

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży 

Netshops.pl S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki 

Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2013. ------------  

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki Internetowe 

Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2013. ---------------------------  

9. Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------------------------------  

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetowe 

Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności 

grupy kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok 

obrotowy 2013; -------------------------------------------------------------------------  

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura 

Sprzedaży Netshops.pl S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.  za rok 

obrotowy 2013; -------------------------------------------------------------------------  

c) pokrycia straty spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok 

obrotowy 2013; -------------------------------------------------------------------------  

d) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki 

Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w roku 2013;-----------------------------------------------  

10. Wolne wnioski. -----------------------------------------------------------------------------  
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11. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------  

 

Ad. 5 porządku obrad:  --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----------------------------  

 

UCHWAŁA NR 3 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

§  1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej 

treści: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad:  ------------------------------------  

1. Otwarcie Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------  

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego. ---------------------------  

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania 

zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem 

obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------  

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej --  

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.------------------------  

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura 

Sprzedaży Netshops.pl S.A oraz działalności grupy kapitałowej Internetowe 

Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2013. --------------------------------  

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży 

Netshops.pl S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki 

Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2013. -----------  
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8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki Internetowe 

Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2013. ---------------------------  

9. Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------------------------------  

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetowe 

Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności 

grupy kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok 

obrotowy 2013; -------------------------------------------------------------------------  

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura 

Sprzedaży Netshops.pl S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.  za rok 

obrotowy 2013; -------------------------------------------------------------------------  

c) pokrycia straty spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok 

obrotowy 2013; -------------------------------------------------------------------------  

d) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki 

Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w roku 2013;-----------------------------------------------  

10. Wolne wnioski. -----------------------------------------------------------------------------  

11. Zamknięcie obrad.--------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); ---------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  ---  
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Ad. 6 porządku obrad:  --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Internetowe 

Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej 

Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl  za rok obrotowy 2013 --------------------------  

 

Ad. 7 porządku obrad:  --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący przedstawił jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Internetowe Biura Sprzedaży 

Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2013. -------------------------------------------------------  

 

Ad. 8 porządku obrad:  --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki 

Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2013. --------------------  

 

Ad. 9 a), b), c), d) porządku obrad:  ----------------------------------------------------------  

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----------------------------  

 

 

Uchwała Nr 4 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA 

AKCYJNA  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetowe 

Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2013 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: ---------------  
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§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl  

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z 

działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 

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

 

§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); ---------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  ---  

 

 

Uchwała Nr 5 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA 

AKCYJNA  

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura 

Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2013 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: ----------------  
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§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe 

Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.za rok obrotowy 2013 obejmujące: ------  

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po  stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę 5.114.479,37 zł (słownie : pięć milionów sto czternaście 

tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy), -----------  

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący stratę  netto w kwocie 

116.473,54 złotych (słownie: sto szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 

pięćdziesiąt cztery grosze ), ----------------------------------------------------------------------  

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące  zmniejszenie 

kapitału własnego za rok obrotowy 2013 o kwotę 116.473,54 zł (słownie: sto 

szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) -------  

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków 

pieniężnych w roku obrotowym 2013 o kwotę 2.058,12  zł (słownie: dwa tysiące 

pięćdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy), ------------------------------------------------  

- dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------  

 

§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); --------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  --  
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Uchwała Nr 6 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA 

AKCYJNA  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej 

Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2013 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl  

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z 

działalności grupy Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2013. ---  

 

§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); ---------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  ---  
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Uchwała Nr 7 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA 

AKCYJNA  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki 

Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.za rok obrotowy 2013 

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

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po  stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę 24.225.911,10 zł (słownie : dwadzieścia cztery miliony 

dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych dziesięć groszy), ----  

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący zysk  netto w kwocie 

189.325,61 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia 

pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy ), ------------------------------------------------------  

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące  zmniejszenie 

kapitału własnego za rok obrotowy 2013 o kwotę 10.674,39 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery trzydzieści dziewięć groszy) -----------------------  

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków 

pieniężnych w roku obrotowym 2013 o kwotę 2.188.934,72 zł (słownie: dwa miliony 

sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt 

dwa grosze), ----------------------------------------------------------------------------------------  

- dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------  
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§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); ---------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  ---  

 

 

 

 

Uchwała Nr 8 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA 

AKCYJNA  

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie: pokrycia straty spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za 

rok obrotowy 2013 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto spółki Internetowe Biura 

Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2013 w wysokości 116.473,54 złotych 

(słownie: sto szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery 

grosze) w całości z kapitału zapasowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży 

Netshops.pl S.A. ------------------------------------------------------------------------------------  
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§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); --------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  --  

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 9 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA 

AKCYJNA  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez 

niego obowiązków w roku 2013 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ---------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu – 

Prezesowi Zarządu – Pani Agnieszce Bareja z wykonania przez nią obowiązków w 

okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 04.06.2013 roku. ----------------------------------  
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§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); ---------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  ---  

 

 

 

 

Uchwała Nr 10 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA 

AKCYJNA  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez 

niego obowiązków w roku 2013 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ----------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu 

Spółki – Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Mówka z wykonania przez niego 

obowiązków w okresie od dnia 04.06.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. ---------------  
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§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); --------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  --  

 

 

 

 

Uchwała Nr 11 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA 

AKCYJNA  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez 

niego obowiązków w roku 2013 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ---------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu 

Spółki – Panu Dariuszowi Sepioło z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 

dnia 01.01.2013 roku do dnia 04.06.2013 roku. -----------------------------------------------  
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§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); ---------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  ---  

 

 

 

 

Uchwała Nr 12 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA 

AKCYJNA  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez 

niego obowiązków w roku 2013 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ----------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu 

Spółki – Pani Magdalenie Szczepaniak z wykonania przez nią obowiązków w okresie 

od dnia 04.06.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. --------------------------------------------  
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§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); --------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  --  

 

 

 

 

Uchwała Nr 13 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA 

AKCYJNA  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady 
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Nadzorczej Spółki – Pani Marcie Szymańskiej  z wykonania przez nią obowiązków w 

okresie od dnia 27.06.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. ----------------------------------  

 

§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); ---------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  ---  

 

 

 

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SPÓŁKI DŁUGIE ROZMOWY SPÓŁKA AKCYJNA  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady 
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Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Dziubłowskiemu  z wykonania przez niego 

obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. ---------------  

 

§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); --------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  --  

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 15 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA 

AKCYJNA  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ---------------  

 

 

 



20 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Powierży z wykonania przez niego 

obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. ---------------  

 

§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); ---------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  ---  

 

 

 

Uchwała Nr 16 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA 

AKCYJNA  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ----------------  
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§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Leszkowi Kułakowi 

z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 

31.12.2013 roku. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); --------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  --  

 

 

Uchwała Nr 17 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA 

AKCYJNA  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ---------------  
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§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego 

obowiązków w okresie od dnia 27.06.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku. ---------------  

 

§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); ---------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  ---  

 

 

 

Uchwała Nr 18 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA 

AKCYJNA  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ----------------  
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§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki – Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego 

obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 27.06.2013 roku. ---------------  

 

§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); --------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  --  

 

 

 

Uchwała Nr 19 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA 

AKCYJNA  

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ---------------  
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§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki – Panu Damianowi Wojnowskiemu z wykonania przez niego 

obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 27.06.2013 roku. ---------------  

 

§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów 

ze 2.461.250 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

akcji (5,28%  kapitału zakładowego), przy czym:  --------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów (100% 

głosów oddanych); ---------------------------------------------------------------------------  

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  ---  

 

 

Ad. 9 i 10 porządku obrad:  ---------------------------------------------------------------------  

Wobec wyczerpania porządku obrad i niezgłoszenia wolnych wniosków 

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. Do protokołu załączona została lista 

obecności. --------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Tożsamość Przewodniczącego Przemysława Guziejko, syna Stanisława i 

Anny, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ------------------  

 

§2. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej 

liczbie.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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§3. Koszty tego aktu ponosi spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl 

S.A. z siedzibą w Warszawie.  

§4. Czynność dokumentowana tym aktem nie podlega podatkowi od czynności 

cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od 

czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86 poz. 959).   --------------------------------------  

§5. Opłaty od czynności dokumentowanych niniejszym aktem wynoszą:  ------  

- tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 i §17 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy 

notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz.1564) – 1.100zł, -----------------------------------------------  

- tytułem podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) 23% 

z 1.100zł to jest 253zł. -----------------------------------------------------------------------------  

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. 

 


