
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa) 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023

 Kodeksu 
spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą MOTORICUS S.A. z siedzibą w 
Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 29 września 2014 r. Stosowanie 
niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania 
głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. 
 

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA) 
 
Imię i nazwisko/firma: ……………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………….. 

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL: ………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………………………………………………………………………………… 

 
III. DANE PEŁNOMOCNIKA 
 

Imię i nazwisko/firma: …………………….……………………………………………………….. 

Adres: …………………..…………………………………………………………………………... 

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL: ………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………………………………………………………………………………… 

 
IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA 
 

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują 
się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, 
że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie 
bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie 
pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.  
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W 
przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić 
rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez 
pełnomocnika.  
W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych 
akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik 
ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby 
akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z 
wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. 
 



Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1) 
□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 

 

 
Punkt 4 porządku obrad – Powołanie Komisji Skrutacyjnej 

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 

 
Punkt 4 porządku obrad – Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej 
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 
 
 



Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad 

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 

 
Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego 
sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r. (pkt V 

formularza, projekt uchwały Nr 4) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 

 
Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki za rok obrotowy 2013 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 
 



Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r. (pkt V 

formularza, projekt uchwały Nr 6) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 

 
Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 
działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za rok obrotowy 2013 r. (pkt V formularza, projekt 

uchwały Nr 7) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 

 
Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 
działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 

 



Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 

 
Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 
Zarządu Witoldowi Gazda (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 

 
Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 
Zarządu Andrzejowi Wojno (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 
 



Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 
Zarządu Katarzynie Górskiej (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 

 
Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 
Rady Nadzorczej Tomaszowi Litwiniukowi (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 

 
Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 
Rady Nadzorczej Krzysztofowi Dziedzicowi (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 
 



Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 
Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Bogdanowi (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 

 
Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 
Rady Nadzorczej Vishnu Mirpuri (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 

 
Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 
Rady Nadzorczej Jarosławowi Marczewskiemu (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 17) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 
 



Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (pkt V 

formularza, projekt uchwały Nr 18) 

□ Za 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

 

□ Przeciw 

□ Zgłoszenie sprzeciwu 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□ Wstrzymuję się 

 

 

 

Liczba akcji: _________ 

□   Według uznania       

pełnomocnika 

 

 

Liczba akcji: __________ 

□ Dalsze/inne instrukcje: 

 

 

 

 
 

V. PROJEKTY UCHWAŁ 
 

Uchwała Nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 29 września 2014 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia 
niniejszym dokonać wyboru …………………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------- ---------------- 
 

Uchwała Nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 29 września 2014 roku 

w sprawie ustalenia liczby Członków Komisji Skrutacyjnej i powołania Członków 
Komisji Skrutacyjnej 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna  z siedzibą w 
Warszawie niniejszym postanawia, że Komisja Skrutacyjna będzie się składała z _____ 
Członków.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOTORICUS S.A. z siedzibą w 
Warszawie niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:--- 



- _______________________;---------------------------------------------------------------------------- 
- _______________________;---------------------------------------------------------------------------- 
- _______________________;---------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- 
 

Lub alternatywnie 
Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 29 września 2014 roku 
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie niniejszym postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej. ------------ 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 
 

Uchwała Nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 29 września 2014 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
 
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad odbywającego się 
Zgromadzenia: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; ----------------------------- 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;---------- 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;------------------------------------- 
4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, 

powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania 
Komisji Skrutacyjnej; ---------------------------------------------------------------------- 

5. Przyjęcie porządku obrad;----------------------------------------------------------------- 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania 

finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r.;----------- 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; --------------------------------- 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r.;--------- 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za rok obrotowy 2013; -------------------------- 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady 

Nadzorczej za rok obrotowy 2013; ------------------------------------------------------- 
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013; ---------------- 
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu 

Motoricus S.A.; ----------------------------------------------------------------------------- 



13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 
Motoricus S.A.; ----------------------------------------------------------------------------- 

14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.------------------------------- 
15. Wolne wnioski;------------------------------------------------------------------------------ 
16. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 2  

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

 Uchwała Nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia 29 września 2014 roku 
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki 

 za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku 
 

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

§ 1 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe 
sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, 
składające się z: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. wprowadzenia;-------------------------------------------------------------------------------------- 
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje kwotę 4.804.754,32 zł (cztery miliony osiemset cztery tysiące 
siedemset pięćdziesiąt cztery złote i 32/100);-------------------------------------------------- 

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 
roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.338.259,87 zł (jeden milion trzysta 
trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i 87/100);-------------- 

4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 
2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.338.259,87 zł (jeden 
milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i 
87/100);-- 

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków 
pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku o 
kwotę 7.227,50 zł (siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i 50/100);----- 

6. dodatkowych informacji i objaśnień;------------------------------------------------------------ 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 
 

Uchwała Nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia 29 września 2014  roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2013 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------- 

 
 



§ 1 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie 
Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2014. --------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 
Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 
z dnia 29 września 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki 
 za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku 

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

§ 1 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, 
składające się z:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. wprowadzenia;-------------------------------------------------------------------------------------- 
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje kwotę 21.071.098,47 zł (dwadzieścia jeden milionów 
siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i 47/100);------------------- 

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 
roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.730.688,07 zł (dwa miliony siedemset 
trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i 07/100);------------------------ 

4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 
2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.730.688,07 zł (dwa 
miliony siedemset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i 07/100);-- 

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków 
pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku o 
kwotę 33.771,23 zł (trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 
23/100);---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. dodatkowych informacji i objaśnień;------------------------------------------------------------ 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 
 

Uchwała Nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia 29 września 2014  roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 

rok obrotowy 2013 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------- 

 
 
 
 



§ 1 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie 
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 
31.03.2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 
 

Uchwała Nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia 29 września 2014 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013 

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

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Motoricus Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem Rady Nadzorczej Motoricus S.A. z działalności za rok obrotowy 2013, 
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Motoricus S.A. z działalności w okresie od 1 
stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- 
 

Uchwała Nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  29 września 2014  roku 
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------- 

 
§ 1 

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013, Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna postanawia stratę za rok obrotowy 
2013 pokryć z zysków, osiągniętych w latach przyszłych. ------------------------------------------- 

 
§ 2 

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

Uchwała Nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  29 września 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------- 

 
 
 



§ 1 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu 
Witoldowi Gazda, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 
stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. ---------------------------------------------------------- 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- 
 

Uchwała Nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia 29 września 2014  roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------- 

 
§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu 
Andrzejowi Wojno, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 
stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 r.--------------------------------------------------------------- 

 
§ 2 

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

Uchwała Nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  29 września 2014  roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------- 

 
§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani 
Katarzynie Górskiej, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 
stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 r.--------------------------------------------------------------- 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- 
 

Uchwała Nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  29 września 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------- 

 
§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu 
Tomaszowi Litwiniukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 
okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. ------------------------------------------- 



 
§ 2 

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

Uchwała Nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  29 września 2014  roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------- 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu 
Krzysztofowi Dziedzicowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 
okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. ------------------------------------------- 

 
§ 2 

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

Uchwała Nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  29 września 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------- 

 
§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu 
Arkadiuszowi Bogdanowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 
okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. ------------------------------------------- 

 
§ 2 

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

Uchwała Nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  29 września 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------- 

 
§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu 
Vishnu Mirpuri, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 
1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. --------------------------------------------------------- 

 
 



§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------- 
 

Uchwała Nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  29 września 2014 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------- 

 
§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu 
Jarosławowi Marczewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków 
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. ---------------------------------------- 

 
§ 2 

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

Uchwała Nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. 

z dnia  29 września 2014  roku 
w sprawie dalszego istnienia Spółki 

 
Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna, pomimo wykazania w 
bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 marca 2014 roku, straty przewyższającej sumę 
kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia 
o dalszym istnieniu Spółki.-------------------------------------------------------------------------------- 

 
§ 2 

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


