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Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiqce czternastego roku (30-06-2014 r.) w siedzibie sp6tki
we Wroctawiu przy ul. Ostr6dzkiej nr 38, odbylo siq Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Wsp6lnik6w sp6lki pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacji Sp6lka Akcyjna z siedzibq we
Wrocfawiu (adres: 54-ILG Wroctaw, ul. Ostr6dzka nr 38, REGON 020568392, Nlp
8992616411) wpisanej do Rejestru Przedsiqbiorc6w prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla
Wroctawia - Fabrycznej Vl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod
numerem KRS 0000406260, z kt6rego notariusz l lona Roczniak prowadzqca Kancelariq
Notarialnq Mafgorzata Lenart, l lona Roczniak sp6tka cywilna we Wroctawiu, przy ul icy
Swiqtego Mikofaja numer 8-11, sporzqdzila niniejszy:

Pnoror6t
(.. .)

Uchwala nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

sp6fki dzialajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacjisp6tka Akcyjna
z siedzibq we Wrocfawiu
z dnia 30 czerwca 2OL4 r.

w sprowie wyboru Przewodniczqcego Zgromadzenio

S r .
Na podstawie art. 409 S 1 Kodeksu sp6fek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Sp6tki Agencja Rozwoju InnowacjiS.A. z siedzibq we Wrocfawiu uchwala, co nastepuje:-----
,,Zwyczaine Walne Zgromadzenie Sp6tki pod firmq: Agencja Rozwoju InnowacjiS.A. z siedzibq
we Wroctawiu wybiera na Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia paniq
Katarzynq 5apa."

5 z '
Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem jej podjqcia

W gtosowaniu tajnym oddano 4.914.490 (cztery mil iony dziewiq6set czternaScie tysiqcy
czterysta dziewiq6dziesiqt) wa2nych gtos6w z 2.457.245 (dwa miliony czterysta piqidziesiqt
siedem tysiqcy dwie5cie czterdzieSci piqi) akcji stanowiqcych 47,52% (czterdzieSci siedem i
piqidziesiqt dwie setne procenta) kapitalu zakladowego Sp6lki, w tym:

- za UchwatE:4.974.490 gfos6w,
- przeciw Uchwale: 0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero) gtos6w.

P rzewod n iczqca stwier dzila, 2e powyzsza uchwata zostata podj qta.---



Przewodniczqca Walnego Zgromadzenia zarzqdzila sporzqdzenie l isty obecno5ci, sprawdzita
jq i podpisata i wyto2yta jq na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdzila,2e na
Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest47,52Yo (czterdzieici siedem i piqidziesiqt dwie
setne procenta) kapitalu zakladowego Sp6tki, stawil i  siq akcjonariusze sp6tki posiadajqcy
tqcznie 4.91,4.490 (cztery mil iony dziewiq6set czterna6cie tysiqcy czterysta dziewiqidziesiqt)
wa2nych glos6w z 2.457.245 (dwa mil iony czterysta piqidziesiqt siedem tysiqcy dwieicie
czterdzieici pigi) akcj i  oraz nikt z obecnych nie zgtosi l  sprzeciwu dotyczqcego odbycia
Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczeg6lnych spraw do porzqdku obrad, Walne
Tgromadzenie zostato prawidtowo zwolane, wobec powy2szego jest wtadne do podjqcia
uchwat.--

Uchwala nr 2

Zwyczaj nego Wa Inego Zgromadzen ia

Sp6lki dziafajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacii Spofka Akcyjna

z siedzibq we Wroclawiu

z dnia 30 czerwca 2Ot4 r.

w sprowie odstqpienid od wyboru komisjiskrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Wroctawiu uchwala, co nastqpuje:

5 r '
Sp6tki Agencja Rozwoju Innowacji  S.A. z siedzlb4 ee

,,Zwyczajne Walne Tgromadzenie Sp6fki pod firmq: Agencja

we Wroctawiu odstqpuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a

Rozwoju

l iczenie

Innowacj i  5-A i  s jed;rbq

glosow po'*ierra osobie

ws kaza n ej przez P rzewod n iczqcego Zgro m ad zenia." --

9 2 .
Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem jej podjqcia.

W gfosowaniu jawnym oddano 4.9!4.490 {cztery miliony dziewiqcset czternascie \siiqcv
czterysta dziewiqidziesiqt) waznych gtos6w z 2.457.245 (dwa miliony czterysta piqcdzksiqt
siedem tysiqcy dwieicie czterdzie5ci pigi) akcji stanowiqcych 47,52% (drerdzie6ci siedernr i
piqddziesiqt dwie setne procenta) kapitatu zaktadowego Spotki, w tym:

- za Uchwalq:4.914.490 gtos6w,
- przeciw Uchwale: 0 (zero)gtos6w, -
- wstrzymujEcych siq: 0 (zero) gfos6w.

Przewodniczqca stwierdzita, 2e powyZsza uchwata zostata podjqta, a liczenie gtos6w
powierza siq Marzenie Skap.



Uchwala nr 3

Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia

Sp6lki dziafajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacji Spdka Akcyjna

z siedzibq we Wrocfawiu

z dnia 30 czerwca 2OL4 r.

w sprawie przyjqcia porzqdku obrod

5 r '
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp6tki pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibq

we Wroclawiu zatwierdza nastqpujqcy porzqdek obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia, ---------

2) wyb6r Przewodniczacego Zgromadzenia, ---------

3) odstqpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, ------------

4) stwierdzenie prawidiowo6ci zwotania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno6cido

podejmowania uchwa l, ------------

5) przyjqcie porzqdku obrad,------

6) przedstawienie sprawozdania Zarzqdu z dzialalno6ci Sp6fki, sprawozdania

finamowego Sp6tki za rok obrotowy 201-3 oraz wniosku Zarzqdu dotyczqcego

przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 20t3,

przedstawienie przez Radq Nadzorcza sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 20L3,

obejmujqcego sprawozdanie z dzialalno5ci Rady Nadzorczej w 2013 roku, a tak2e

sprawozdanie z wynik6w oceny sprawozdania Zarzqdu z dziatalno6ci Sp6tki,

sprawozdania finansowego za 20L3 rok oraz wniosku Tarzqdu dotyczqcego

przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,

podjqcie uchwat w przedmiocie:----------

a. rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdaniaZarzqdu z dziafalnoSci Sp6tki za rok

obrotowy 2013,

b. rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania f inansowego Sp6tki za rok

obrotowy 20L3,

c. rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2QL3,

obejmujqcego sprawozdanie z dziatalnoSci Rady Nadzorczej w 2013 roku, a

tak2e sprawozdanie z wynik6w oceny sprawozdania Zarzqdu z dzialalno5ci

5p6tki, sprawozdania finansowego za 2OL3 rok oraz wniosku Zarzqdu

dotyczqcego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2OI3,-------

przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 20L3,---------

udzielenia Czlonkom Tarzqdu Sp6tki absolutorium z wykonania obowiqzk6w

za rok obrotowy 20\3,-------

f.  udzielenia Cztonkom Rady Nadzorczej Sp6tki absolutorium z wykonania

obowiqzk6w za rok obrotowy 2013,

g. zmian w Statucie Sp6lki,

7l

8)

d .

e .

h. upowa2nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednoli tego Statutu Sp6tki.



9) wolne wnioski,

10) zamkniqcie Zgromadzenia.----

$ z '
Uchwata wchodziw zycie z dniem jej podjqcia

W gfosowaniu jawnym oddano 4.914.490 (cztery mil iony dziewiqiset czternaScie tysiqcy
czterysta dziewiqidziesiqt) waznych gtos6w z 2.457.245 (dwa mil iony czterysta piq6dziesiqt
siedem tysiqcy dwie5cie czterdzieici pie6) akcj i  stanowiqcych 47,52% (czterdzie5ci siedem i
piq6dziesiqt dwie setne procenta) kapitalu zaktadowego Sp6lki, w tym:

- za Uchwatq:4.9L4.490 glos6w,
- przeciw Uchwale: 0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero)glos6w.

P rzewod n iczqca stwi e r dzila, 2e powy2sza uchwaf a zostata podj qta. ---

Nastqpnie Pani Katarzyna Sapa, dziatajqc w imieniu Zarzqdu, przedstawila sprawozdanle
Zarzqdu z dziatalnoSci sp6fki, sprawozdanie f inansowe za rok obrotowy 2013 oraz wniosek
dotyczqcy. przeznaczenia zysku netto.------

Nastqpnie Pani Katarzyna Sapa, dziatajqc z upowa2nienia Rady Nadzorczej, przedstawila
sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmujqce sprawozdanie z dzialalnoSci Rady
Nadzorczej w 2013 roku, a tak2e sprawozdanie z wynik6w oceny sprawozdania Zarzqdu z
dziatalnoici Sp6tki, sprawozdania finansowego za 2OI3 rok oraz wniosku TanEdu
dotyczqcego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2Ot3.

Przewodniczqca poddata pod gtosowanie kolejne uchwaty:

Uchwata nr 4

Zwy czajnego Wa I nego Zgroma dzen i a
Sp6fki dziafajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacji Sp6fka Akcyjna

z siedzibq we Wrocfawiu

z dnia 30 czerwca 2OL4 r.
w sprawie rozpotrzenid i zatwierdzenia sprawozdania Zarzqdu z dziolalnoSci

Spdlki zo rok obrotowy 2073

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 5 2 pkt 1) Kodeksu sp6tek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu siq z opiniq Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu
sprawozdaniaZarzqdu z dziatalnoScisp6tkiza rok obrotowy 2013, postanawia:-------------------

5 r
Zwyczaine Walne Tgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarzqdu z dziatalnoSci Sp6lki za
rok obrotowy 2O13, trwajqcy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2OL3 r.
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5 z
Uchwata wchodziw 2ycie z dniem jej podjqcia.

W gtosowaniu jawnym oddano 4.914.490 (cztery miliony dziewiqcset czternaicie tysiqcy
czterysta dziewiqidziesiqt) wa2nych gtos6w z 2.457.245 (dwa miliony czterysta piqidziesiqt
siedem tysiqcy dwieScie czterdzieSci pied) akcji stanowiqcych 47,52% (cterdzieSci siedem i
piqidziesiqt dwie setne procenta) kapitafu zakfadowego Sp6fti, w tym:

- za Uchwatq:4.9L4.490 gtos6w,
- przeciw Uchwale:0 (zero)gtos6w,

wstrzymujqcych siq: 0 (zero) gtos6w.

Przewod n iczqca stwier dzila, 2e powy2sza uchwata zostala podjqta.--

Uchwafa nr 5

Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia

Sp6fki dzialajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacjisp6fka Akcyjna

z siedzibq we Wroclawiu

z dnia 30 czerwca 2OL4 r.

w sprdwie rozpotrzenia i zatwierdzenia sprawozdanio finansowego Sp6lki

za rok obrotowy 2073

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 5 2 pkt 1) Kodeksu sp6lek handlowych Zwyczajne

Walne Tgromadzenie, po zapoznaniu siq z opiniq Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201-3, postanawia: -------------

S r
Twyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Sp6tki za rok obrotowy
20L3, kt6re obejmuje: -----*-

1) wprowadzenie do sprawozdania f inansowego;

2l bi lans sporzqdzony na dzier6 31 grudnia 2013 roku, kt6ry

pasyw6w zamyka siq sumq 2.880.995,79 zf (dwa miliony

po stronie aktyw6w i

osiemset osiemdziesiqt

tysiqcy dzi ewiq6set dziewiqddziesi qt pi qi zfotych 7 9 / LOOI; -

3) rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

wykazujqcy zysk netto w wysoko6ci 202.868,85 zl (dwieScie dwa tysiqce osiemset

szeiidziesiqt osiem zfotych 85/100);

4l zestawienie zmian w kapitale wtasnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

2013 roku wykazujqce wzrost kapitatu wtasnego o kwotq 202.868,85 zf (dwieScie dwa

tysiqce osiemset sze6idziesiqt osiem zfotych 85/L00);

5) rachunek przeplyw6w pieniq2nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31- grudnia 2013

roku wykazujqcy wzrost stanu Srodk6w pieniq2nych o kwotq 692 4O9,O5 zt (sze56set

dziewiq6dziesiqt dwa tysiqce czterysta dziewiqi zfotych 05/100);

6) dodatkowe informacje i  obja6nienia. ----------



S z
Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjqcia

W gtosowaniu jawnym oddano 4.9L4.490 (cztery mil iony dziewiqiset czterna6cie tysiqcy
czterysta dziewiqidziesiqt) wa2nych gtos6w z 2.457.245 (dwa miliony czterysta piqidziesiqt
siedem tysiqcy dwieicie czterdzieici piqi) akcji stanowiqcych 47,52% (czterdzieici siedem i
piqidziesiqt dwie setne procenta) kapitalu zaktadowego Sp6tki, w tym:

- za Uchwatq:4.9L4.490 glos6w,
- przeciw Uchwale:0 (zero)glos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero) gtos6w.

P rzewod n iczqca stwi e r dzila, 2e powyzsza u chwala zostata podjqta. --

Uchwala nr 6

Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia

Sp6fki dziafajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacji Sp6lka Akcyjna

z siedzibq we Wroclawiu

z dnia 30 czerwca 2Ot4r.

w sprawie rozpotrzenia i zdtwierdzenia sprawozdonio Rady Nadzorczej za rok 2073,

obejmujqcego sprawozddnie z dzidldlnoSci Rady Nodzorczej w 2073 roku, d tak2e

sprawozdanie z wynik6w oceny sprawozdonia Zarzqdu z dzialalnoSci Sp6lki, sprowozdonio

finansowego zd 2073 rok oraz wniosku Zorzqdu dotyczqcego przeznsczenia zysku netto za

rok obrotowy 2073

Na podstawie art. 382 I 3 i  art.  395 I 5 Kodeksu sp6tek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 20L3, obejmujqcego

sprawozdanie z dziatalnoici Rady Nadzorczej w 2013 roku, a tak2e sprawozdanie z wynik6w

oceny sprawozdania Tarzqdu z dziatalno6ci Sp6fki, sprawozdania f inansowego za 2Ot3 rok

oraz wniosku Tarzqdu dotyczqcego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 201-3,
posta nawia : -------------

$ r
Twyczajne Walne Tgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013

a) sprawozdanie z dziatalnoici Rady Nadzorczejw 2013 roku;

b) sprawozdanie z wynik6w oceny sprawozdania Tarzqdu z dziatalno5ci Sp6tki,

sprawozdania finansowego za 2OL3 rok oraz wniosku Tarzqdu dotyczqcego
przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,

kt6re sporz4dzone zostaty w formie jednego dokumentu pt.:  , ,Sprawozdanie z dziatalnoici

Rady Nadzorczej Agencji  Rozwoju Innowacji  S.A. w 2O!3 r.".

S z
Uchwata wchodziw zycie z dniem jej podjqcia
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W gtosowaniu jawnym oddano 4.9L4.490 (cztery mil iony dziewiqiset czterna5cie tysiqcy
czterysta dziewiqidziesiqt) wa2nych glos6w z 2.457.245 (dwa mil iony czterysta piqidziesiqt
siedem tysiqcy dwie6cie czterdzieSci piqi) akcj i  stanowiqcych 47,52% (czterdzie5ci siedem i
pigidziesiqt dwie setne procenta) kapitatu zakfadowego Sp6lki, w tym:

- za Uchwatq:4.91,4.490 gtos6w,
- przeciw Uchwale: 0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero) gtos6w.

P rzewod n iczqca stwie r dzila, 2e powy2sza u chwata zostala pod j qta. ---

Uchwafa nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sp6lki dzialajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacji Sp6tka Akcyjna

z siedzibq we Wrocfawiu

z dnia 30 czerwca 20L4 r.

w sprawie przeznoczenia zysku netto zo rok obrotowy 2073

Na podstqwie art. 395 5 2 pkt 2) Kodeksu sp6fek handlowych oraz g 13 ust. 1 pkt j) Statutu
Sp6tki Zwyczajne Walne Tgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Tarzqdu Sp6lki w sprawie
przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2OL3 oraz po zapoznaniu siq z opiniq Rady
Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:---------

5 r
Zwyczajne Walne Tgromadzenie, uwzglqdniajqc sprawozdanie finansowe, postanawia zysk
netto za rok obrotowy 2013 w wysoko6ci 2O2.868,85 zl (dwie6cie dwa tysiqce osiemset
sze66dziesiqt osiem zlotych 85/100) przeznaczy6 w catoSci na kapitat zapasowy.

5 z
Uchwata wchodziw 2ycie z dniem jej podjqcia

W gtosowaniu jawnym oddano 4.914.490 (cztery mil iony dziewiqiset czterna6cie tysiqcy
czterysta dziewiq6dziesiqt) wa2nych gtos6w z 2.457.245 (dwa mil iony czterysta piqidziesiqt
siedem tysiqcy dwieScie czterdzie6ci pig6) akcj i  stanowiqcych 47,52% (czterdzieici siedem i
piqddziesiqt dwie setne procenta) kapitatu zaktadowego Sp6tki, wtym:

- za Uchwatq:4.974.490 glos6w,
-  przec iw Uchwale:0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero) glos6w.

P rzewod n i czqca stwier dzila, 2e powy2sza uchwaf a zostata podj qta. ---
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Uchwala nr 8

Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia

Sp6fki dzialajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacjisp6fka Akcyjna

z siedzibq we Wroclawiu

z dnia 30 czerwca 2Ot4 r.

w sprowie udzielenid Prezesowi Zarzqdu 5p6lki obsolutorium

z wykonania obowiqzk6w zd rok obrotowy 2073

Na podstawie art. 393 pkt 1-) i art. 395 S 2 pkt

Wa I ne Tgromadzen ie postanawia : ---------
3) Kodeksu sp6tek handlowych Zwyczajne

5 r
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiqzk6w w roku

obrotowym 2013 Panu Szymonowi Danielowi Gawryszczak - Prezesowi Zarzqdu od dnia 1

stycznia 2Ot3 r. do dnia 3l grudnia 20L3 r.-----

$ z
Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem jej podjqcia

W gfosowaniu tajnym oddano 342.870 (trzysta czterdzie6ci dwa tysiqce osiemset
siedemdziesiqt) wa2nych gtos6w z L7I.435 (sto siedemdziesiqt jeden tysiqcy czterysta
trzydziefci piqi) akcj i  stanowiqcych 3,32% (trzy i trzydzieici dwie setne procenta) kapitatu
zaktadowego Sp6tki, w tym:

- za UchwatE:342.870 gfos6w,
- przeciw Uchwale:0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero)gtos6w.

P rzewod n iczqca stwi e r dzila, 2e powy2sza uchwata zostala podj qta.- --

Uchwala nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sp6fki dzialajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacjisp6lka Akcyjna

z siedzibq we Wroclawiu

z dnia 30 czerwca 2Ot4 r.

w sprawie udzielenis Czlonkowi Zarzqdu Sp6lki absolutorium

z wykonania obowiqzk6w za rok obrotowy 2073

Na podstawie art. 393 pkt 1) i  art. 395 S 2 pkt 3) Kodeksu sp6tek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie postanawia:

5 r
Twyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiqzk6w w roku
obrotowym 2013 Panu Tomaszowi Kurek - CztonkowiZarzqdu od dnia 1 stycznia 2013 r. do
dnia 3 l  grudnia 2Ot3 r .
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$ z
Uchwata wchodziw 2yc ie z  dniem je j  podjqc ia

W gtosowaniu tajnym oddano 4.800.200 (cztery mil iony osiemset tysiqcy dwie5cie) waznych
gtos6w z 2.400.10O (dwa miliony czterysta tysiqcy sto) akcji stanowiqcych 46,41.%
(czterdzie6ci szeii  i  czterdzieSci jeden setnych procenta) kapitatu zakfadowego Sp6lki, w
tym: -------

- za Uchwatq:4.800.200 gtos6w,
- przeciw Uchwale: 0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujacych siq: 0 (zero)gfos6w.

P rzewod n iczqca stwier dzila, 2e powy2sza u chwata zostala podj qta.- --

Uchwala nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sp6lki dzialajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju InnowacjiSp6tka Akcyjna

z siedzibq we Wroclawiu

z dnia 30 czerwca 2OL4r.

w sprdwie udzielenia Czlonkowi Zarzqdu Sp6lki absolutorium

z wykononio obowiqzk6w za rok obrotowy 2073

Na podstawie art. 393 pkt 1) i  art.  395 5 2 pkt 3) Kodeksu sp6lek handlowych Zwyczajne

Waf ne Zgromadzenie postanawia: --------

$ r
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiqzk6w w roku

obrotowym 2013 Pani Katarzynie Sapa - Cztonkowi Zarzqdu od dnia 25 wrzeinia 2013 r. do

dnia 3l grudnia 2Ot3 r.

5 z
Uchwaia wchodzi w zycie z dniem jej podjqcia

W gtosowaniu tajnym oddano 4.685.910 (cztery mil iony szeiiset osiemdziesiqt piq6 tysiqcy
dziewiq6set dziesiqi) wa2nych gfos6w z 2.342.955 (dwa miliony trzysta czterdzie6ci dwa
tysiqce dziewiqiset piqidziesiqt piei) akcj i  stanowiqcych 45,3t% (czterdzieSci piei i
trzydzie6cijeden setnych procenta) kapitatu zaktadowego Sp6tki, w tym:

- za Uchwatq: 4.685.910 gtos6w,
- przeciw Uchwale: 0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujacych siq: 0 (zero)gtos6w.

Przewod n iczqca stwi er dzila, 2e powy2sza u chwata zostata podj qta.-



Uchwala nr 11

Zwy czajnego Wa I nego Zgroma dzen ia

Sp6fki dziafajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacji Sp6fka Akcyjna

z siedzibq we Wroclawiu

z dnia 30 czerwca 2OL4 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczqcemu Rady Nddzorczej Sp6lki

absolutorium z wykonanio obowiqzk6w za rok obrotowy 2073

Na podstawie art. 393 pkt 1) i  art. 395 I 2 pkt 3) Kodeksu sp6lek handlowych Zwyczajne

Wa I ne Zgromadzen ie postanawia :

5 r
Twyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania

obrotowym 2013 Panu Arturowi Nejmark - Przewodniczqcemu Rady

obowiqzk6w w roku

stycznia 2013 r. do dnia 2!paidziernika 2013 r. ---

S z

W glosowaniu tajnym oddano 4.914,490 (cztery mil iony dziewiqiset czterna6cie tysiqcy
czterysta dziewiqidziesiqt) wa2nych gtos6w z 2.457.245 (dwa miliony czterysta piq6dziesiqt
siedem tysiqcy dwie5cie czterdzie5ci piqi) akcji stanowiqcych 47,52% (czterdzieici siedem i
piqidziesiqt dwie setne procenta) kapitalu zakladowego Sp6tki, w tym:

- za Uchwalq:4.914.490 gtos6w,
- przeciw Uchwale: 0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero)gtos6w.

Przewod n iczqca stwie r dziIa, 2e powy2sza uchwafa zostata podjqta. ---

Uchwaia nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sp6lki dzialajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacji Sp5fka Akcyjna

z siedzibq we Wroclawiu

z dnia 30 czerwca 2OL4 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczqcemu Rddy Nodzorczej Sp6lki

absolutorium z wykonania obowiqzk6w zd rok obrotowy 2073

Na podstawie art. 393 pkt 1) i  art.  395 5 2 pkt 3) Kodeksu sp6tek handlowych Zwyczajne

Wa lne Zgromadzen ie postanawia : --------

S r
Zwyczajne Walne Tgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiqzk6w w roku

obrotowym 2013 Panu Pawlowi Dubaniewicz - Wiceprzewodniczacemu Rady Nadzorczej od

dnia 1 stycznia 2OL3 r. do dnia 31 grudnia 2Ot3 r.

10



$ z
Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem jej podjqcia

W gtosowaniu tajnym oddano 4.91,4.490 (cztery mil iony dziewiqiset czterna6cie tysiqcy
czterysta dziewiqidziesiqt) wa2nych gtos6w z 2.457.245 (dwa mil iony czterysta piqidziesiqt
siedem tysiqcy dwie6cie czterdzie6ci piqi) akcj i  stanowiqcych 47,52% (czterdzie6ci siedem i
piqidziesiqt dwie setne procenta) kapitaiu zaktadowego Sp6tki, w tym:

- za Uchwatq:4.91,4.490 gtos6w,
- przeciw Uchwale: 0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujEcych siq: 0 (zero)gtos6w.

P rzewod n iczqca stwie r dzila, 2e powy2sz a uchwata zostaf a podj qta. ---

Uchwata nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sp6fki dzialajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju lnnowacji Sp6fka Akcyjna

z siedzibq we Wrocfawiu

z dnia 30 czerwca 2Ot4 r.

w sprowie udzielenia Czlonkowi Rody Nadzorczej Sp6tki

obsolutorium z wykonania obowiqzk6w zd rok obrotowy 2073

Na podstawie art. 393 pkt 1) i  art.  395 I 2 pkt 3) Kodeksu sp6lek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie postanawia : --------

9 r
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiqzk6w w roku

obrotowym 2013 Panu Krzysztofowi Dariuszowi Nawotka - Czlonkowi Rady Nadzorczej od

dnia 1 stycznia 2OI3 r. do dnia 3l grudnia 2013 r.

5 z
Uchwata wchodziw zycie z dniem jej podjqcia

W glosowaniu tajnym oddano 4.9L4.490 (cztery mil iony dziewiqiset czterna6cie tysiqcy
czterysta dziewiqidziesiqt) wa2nych glos6w z 2.457.245 (dwa mil iony czterysta piqddziesiqt
siedem tysiqcy dwieicie czterdzie6ci pie6) akcj i  stanowiqcych 47,52% (czterdzie6ci siedem i
piqidziesiqt dwie setne procenta) kapitatu zakfadowego Sp6tki, w tym:

- za Uchwalq:4.9\4.490 glos6w,
-  przec iw Uchwale:0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero)gtos6w.

Przewod n iczqca stwi e r dzila, 2e powy2sza u chwala zostata podj qta. ---

t1_



Uchwala nr 14

Zwy czajnego Wa I nego Zgromadzen ia
sp6lki dzialaiqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacjisp6lka Akcyjna

z siedzibq we Wrocfawiu

z dnia 30 czerwca 2OL4 r.
w sprawie udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Sp6lki

ohsolutorium z wykononia obowiqzk6w zo rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 S 2 pkt 3) Kodeksu sp6fek handlowych Zwyczajne
Wa lne Tgromadzen ie posta nawia : ---------

5 r
Zwyczaine Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiqzk6w w roku
obrotowym 2013 Panu Piotrowi Mikotajuk - Cztonkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia
2O!3 r. do dnia 30 wrzeinia 2O!3 r. ------------

S z
Uchwatawchodzi w 2ycie z dniem jej podjqcia

W gtosowaniu tajnym oddano 4.914.490 (cztery miliony dziewiqdset czternaicie tysiqcy
czterysta dziewiqidziesiqt) wa2nych glos6w z 2.457.245 (dwa miliony czterysta piqidziesiqt
siedem tysiqcy dwieScie czterdzieici piqi) akcji stanowiqcych 47,52% (czterdziejci siedem i
piqidziesiqt dwie setne procenta) kapitatu zaktadowego Sp6tki, w tym:

- za Uchwatq:4.914.490 gfos6w,
- przeciw Uchwale: 0 (zero)gtos6w,

wstrzymujqcych siq: 0 (zero) gtos6w.

P rzewod n iczqca stwie r dzila, 2e powy2sza uchwaia zostata podjqta. --

Uchwala nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sp6lki dziatajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacjisp6tka Akcyjna
z siedzibq we Wroc{awiu z dnia 30 czerwca 2Ot4 r.

w sprowie udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Sp6lki
absolutorium z wykononia obowiqzk6w za rok obrotowy 20lJ

Na podstawie art. 393 pkt 1) i  art.  395 S 2
Wa lne Zgromadzen ie posta nawia : --------

pk 3) Kodeku sp6tek handlowych Zwyczajne

S r

I
t

I
I

Zwyczajne Walne Tgromadzenie udziela absolutorium z u4ykonania
obrotowym 2013 Panu Marcinowi Karlikowskiemu - Czlonkowi Rady

obowiqzk6w w roku

Nadzorczej od dnia 1
stycznia 2OL3 r. do dnia 3l grudnia 20L3 r.---

L2




