
Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze 

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

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  --------------------------------------------------  

 

Uchwała została powzięta jednogłośnie, z 1.745.564 akcji uczestniczących w głosowaniu 

tajnym, stanowiących 56,87 % kapitału zakładowego, oddano 1.745.564 ważnych głosów, z 

czego: 1.745.564 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” 

powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------ 

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać w skład komisji skrutacyjnej następujące 

osoby: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Pana Damiana Król, -----------------------------------------------------------------------------  

b) Pana Marcina Giedroyć.  -----------------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  --------------------------------------------------  

 

Uchwała została powzięta jednogłośnie, z 1.745.564 akcji uczestniczących w głosowaniu 

tajnym, stanowiących 56,87 % kapitału zakładowego, oddano 1.745.564 ważnych głosów, z 

czego: 1.745.564 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” 

powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------ 
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Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Przemysława Krzemienieckiego. --------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  --------------------------------------------------  

Uchwała została powzięta jednogłośnie, z 1.745.564 akcji uczestniczących w głosowaniu 

tajnym, stanowiących 56,87 % kapitału zakładowego, oddano 1.745.564 ważnych głosów, z 

czego: 1.745.564 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” 

powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------ 

 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:  

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

2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze 

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

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -------------------------------  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia.  --------------------------------------------------------------------------------------  

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----------------------------------  
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7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013  oraz opinii 

biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

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

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.  --  

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny 

sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności 

Spółki za rok obrotowy 2013  oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto 

za rok obrotowy 2013 i wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia członkom 

Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w rok obrotowy 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

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

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z 

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

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki 

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.  ------------------  

16. Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------  

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że z 1.745.564 akcji uczestniczących w głosowaniu jawnym, 

stanowiących 56,87 % kapitału zakładowego, oddano 1.745.564 ważnych głosów, z czego: 

1.745.564 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu 

uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. ------------------------------------------ 
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Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 
 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące: -----------------------  

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.  --------------------------------------------------  

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 zamykający się stratą netto w kwocie 

502.184,69 PLN. ---------------------------------------------------------------------------------  

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 

31.12.2013 r., -------------------------------------------------------------------------------------   

d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2013 r.,  --------------------------------------  

e) informację dodatkową. --------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że z 1.745.564 akcji uczestniczących w głosowaniu jawnym, 

stanowiących 56,87 % kapitału zakładowego, oddano 1.745.564 ważnych głosów, z czego: 

1.745.564 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu 

uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. ------------------------------------------ 

 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 

 

1. Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z 

siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------  
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Przewodniczący oświadczył, że z 1.745.564 akcji uczestniczących w głosowaniu jawnym, 

stanowiących 56,87 % kapitału zakładowego, oddano 1.745.564 ważnych głosów, z czego: 

1.745.564 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu 

uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. ------------------------------------------ 

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 r.  

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013 

 

1. Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z 

siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2013 w 

wysokości 502.184,69 PLN zostanie pokryta z zysków osiągniętych w kolejnych 

latach.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  --------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że z 1.745.564 akcji uczestniczących w głosowaniu jawnym, 

stanowiących 56,87 % kapitału zakładowego, oddano 1.745.564 ważnych głosów, z czego: 

1.745.543 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu 

uchwały, 21 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------------------ 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. ------------------------------------------ 

 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 

 

1. Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z 

siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Marcinowi Giedroyciowi 

– Prezesowi Zarządu Spółki (pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu do dnia 12 

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

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  --------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że z 1.345.564 akcji uczestniczących w głosowaniu tajnym, 

stanowiących 43,84 % kapitału zakładowego, oddano 1.345.564 ważnych głosów, z czego: 

1.345.564 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu 

uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------------------- 

W głosowaniu nie brał udziału Marcin Giedroyć.------------------------------------------------------ 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. ------------------------------------------ 

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 

 

1. Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z 

siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Januszowi Mieloszykowi 

– Prezesowi Zarządu Spółki (pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 13 

listopada 2013 r.) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

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

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  --------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że z 1.745.553 akcji uczestniczących w głosowaniu tajnym, 

stanowiących 56,87 % kapitału zakładowego, oddano 1.745.553 ważnych głosów, z czego: 

1.150.010 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 595.543 głosów oddano „przeciw” 

powzięciu uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------ 

W głosowaniu nie brał udziału Janusz Mieloszyk.----------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. ------------------------------------------ 
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Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 

1. Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z 

siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Sławomirowi 

Lewandowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki (pełniącemu funkcję Wiceprezesa 

Zarządu do dnia 24 lipca 2013 r.)  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

w roku obrotowym 2013.  -------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  --------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że z 1.345.564 akcji uczestniczących w głosowaniu tajnym, 

stanowiących 43,84 % kapitału zakładowego, oddano 1.345.564 ważnych głosów, z czego: 

1.345.564 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu 

uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------------------- 

W głosowaniu nie brał udziału Sławomir Lewandowski.--------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. ------------------------------------------ 

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

 

1. Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z 

siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mariuszowi 

Sokołowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

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

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  --------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że z 1.425.564 akcji uczestniczących w głosowaniu tajnym, 

stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego, oddano 1.425.564 ważnych głosów, z czego: 

1.425.543 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 11 głosów oddano „przeciw” powzięciu 

uchwały, 10 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------------------ 
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W głosowaniu nie brał udziału Przemysław Krzemieniecki w charakterze pełnomocnika w 

imieniu i na rzecz Mariusza Sokołowskiego.------------------------------------------------------------ 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. ------------------------------------------ 

W tym miejscu Janusz Mieloszyk zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale nr 13 i zażądał jego 

zaprotokołowania.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej 

1. Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z 

siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Leszowi – 

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2013.  --------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  --------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że z 1.395.564 akcji uczestniczących w głosowaniu tajnym, 

stanowiących 45,47 % kapitału zakładowego, oddano 1.395.564 ważnych głosów, z czego: 

1.395.564  głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu 

uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------------------- 

W głosowaniu nie brał udziału Jakub Zygmunt, działający jako pełnomocnik w imieniu i na 

rzecz Aleksandra Lesz.------------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. ------------------------------------------ 

 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 

1. Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z 

siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Sebastianowi 
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Bogusławskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.  ------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  --------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że z 1.745.564 akcji uczestniczących w głosowaniu tajnym, 

stanowiących 56,87 % kapitału zakładowego, oddano 1.745.564 ważnych głosów, z czego: 

1.745.564 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu 

uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. ------------------------------------------ 

 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 

1. Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z 

siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Tomaszowi 

Siemiątkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.  ------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  --------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że z 1.745.564 akcji uczestniczących w głosowaniu tajnym, 

stanowiących 56,87 % kapitału zakładowego, oddano 1.745.564 ważnych głosów, z czego: 

1.745.564 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu 

uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. ------------------------------------------ 

 

Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

1. Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InfoScope S.A. z 

siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Jarosławowi Zemło – 
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członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2013.  ---------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  --------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że z 1.745.564 akcji uczestniczących w głosowaniu tajnym, 

stanowiących 56,87 % kapitału zakładowego, oddano 1.745.564 ważnych głosów, z czego: 

1.745.564 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu 

uchwały, 0 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. ------------------------------------------ 

 

Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady 

Nadzorczej Spółki Pana Evangelosa Evangelou. -----------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  --------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że z 1.745.564 akcji uczestniczących w głosowaniu tajnym, 

stanowiących 56,87 % kapitału zakładowego, oddano 1.745.564 ważnych głosów, z czego: 

1.745.543 głosów oddano „za” powzięciem uchwały, 0 głosów oddano „przeciw” powzięciu 

uchwały, 21 głosów „wstrzymało się” od głosowania. ------------------------------------------------ 

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta. ------------------------------------------ 

 

 


