
Uchwałą numer 1 na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie 

wybrany został Maciej Żak. ------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało 

prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 15.00, na podstawie art. 399 § 1, w 

trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------  

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu 

stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest jedynym obecnym 

Akcjonariuszem, posiadającym łącznie 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset) akcji,        co 

stanowi 7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. posiadającym łącznie 

110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset) głosów, ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji 

może skutecznie wykonywać prawo głosu, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do 

podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: EXAMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Bielsku-Białej podjęło w dniu 30 czerwca 2014 roku następujące uchwały: ------------------------  

 

Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------  

 

1. Otwarcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. ---------------------------------------------------------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.  

4. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------  

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. ----------------------------  

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i wyników 

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

finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku 

Spółki za rok obrotowy 2013. -------------------------------------------------------------------------  

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.-----------  

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013. -------------------------------------  



9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 

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

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania 

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

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium          

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

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej i powołania Rady 

Nadzorczej na nową kadencję. -----------------------------------------------------------------------  

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki          

na nabycie przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych 

oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych. ---  

14. Wolne głosy i wnioski. ----------------------------------------------------------------------------------  

15. Zamknięcie obrad ZWZ. -------------------------------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie odst ąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------  

 

§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  



2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp ółki  

za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 

01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. obejmujące: ----------------------------------------------------------------  

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ---------------------------------------------------  

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie pasywów i aktywów 

wykazuje kwotę 409 954,81 zł; -----------------------------------------------------------------------  

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. 

wykazujący zysk netto w kwocie 71 626,15 zł; ---------------------------------------------------  

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 

31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 71 626,15 zł; --------  

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 

r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -236 705,40 zł; --------  

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  



4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

w kwocie 71 626,15 zł podzielić w następujący sposób:-------------------------------------------------  

kwotę 31 867,77 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, ------------------------------------  

kwotę 39 758,38 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy. -------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki  

za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------  

 

§ 1 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki      

za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. -----------------------------------------------------------------  
§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarz ądu Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowi ązków w roku obrotowym 2013 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Kurbiel 

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

 

§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  



 

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarz ądu Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowi ązków w roku obrotowym 2013 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi 

Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. ---------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że z uwagi na to, że jest jedynym obecnym na niniejszym Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszem, a zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

nie może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki 

z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, głosowanie nad uchwałą numer 8 nie 

odbyło się. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarz ądu Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowi ązków w roku obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Błasiak 

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



§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spół ki absolutorium z wykonania 

przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi 

Błasiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. ----------  

 

§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

 



Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spół ki absolutorium  z wykonania 

przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi 

Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. ---------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że z uwagi na to, że jest jedynym obecnym na niniejszym Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszem i zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

nie może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki 

z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, głosowanie nad uchwałą numer 11 

nie odbyło się. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spół ki absolutorium  z wykonania 

przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2013. 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi 

Feist absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -------------  



§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spół ki absolutorium  z wykonania 

przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi 

Agackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----  

 

§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  



Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spół ki absolutorium  z wykonania 

przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi 

Korus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. ------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spół ki absolutorium z wykonania 

przez niego obowi ązków w roku obrotowym 2013. 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Joe D. 

Moore absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----------  
 



§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

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

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania 

tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Feist. ----------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

 

 



Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

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

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania 

tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Agackiego. --------------------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

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

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania 

tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Korus. ------------------------------  



§ 2 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na now ą kadencj ę 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

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

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania 

tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Feist. ----------------------------------  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014. ----------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

 



 

Uchwała Nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na now ą kadencj ę 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

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

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania 

tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Izabelę Wesołowską. ------------------------  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014. ----------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

 

 

Uchwała Nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na now ą kadencj ę 
 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

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

 

 



§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania 

tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Żak. -----------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014. ----------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na now ą kadencj ę 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

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

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania 

tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Agackiego. --------------------------  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014. ----------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  



Uchwała Nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na now ą kadencj ę 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

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

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania 

tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Korus. -----------------------------  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014. ----------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała Nr 24 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na now ą kadencj ę 
 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

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

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania 

tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Handzlika. -----------------------  



§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014. ----------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała Nr 25 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firm ą: EXAMOBILE S. A.  

z siedzib ą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie  Spółki na nabycie przez 

Spółk ę akcji własnych, okre ślenia zasad nabywania akcji własnych oraz utworzeni a 

kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie ak cji własnych. 
 

Działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 8 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------  

 

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd Spółki akcji własnych Spółki 

celem ich dalszej odsprzedaży w łącznej liczbie nie większej niż 145 000 akcji, tj. 10 % kapitału 

zakładowego Spółki w terminie 5 lat od daty podjęcia niniejszej uchwały. --------------------------  

2. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 0,01 zł za akcję i nie wyższa niż 2,00 zł 

za akcję. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. W granicach określonych w ust. 2, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną 

cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać. -----  

4. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego 

upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie 

niniejszej uchwały. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym. ------------  



§ 3 

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych          

w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały. -------------------------------------------------------  

2. Zarząd, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu             

od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu jej realizacji. -------------------------------------  

 

§ 4 

1. Spółka utworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez 

Spółkę akcji własnych na podstawie § 1 niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

w wysokości nie większej niż 290 000,00 zł. ---------------------------------------------------------------  

2. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która 

zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału 

między akcjonariuszy. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 5 

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

 

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ------------  

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), co stanowi 

7,62 % (siedem i 62/100 procenta) kapitału zakładowego, ----------------------------------------------  

2) łączna liczba ważnych głosów - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), ---------------------------  

3) liczba głosów „za” - 110500 (sto dziesięć tysięcy pięćset), -------------------------------------------  

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------  

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----------------------------------------------------------  

 

 

Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknął 

obrady Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 


