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Uchwała Nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  

SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 15 października 2014r. 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Momo Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana 

Maksymiliana Górniak. ---------------------------------------------------------------------------  

§ 2. 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział 

akcjonariusze reprezentujący łącznie 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset 

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 20.831.950 

(dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 

akcji (80,12 % kapitału zakładowego), przy czym:  ------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset 

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów (100% głosów 

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

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

 

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

 

Uchwała Nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  

SPÓŁKA AKCYJNA 
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z siedzibą w Warszawie 

z dnia 15 października 2014r. 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

 

 

§  1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Momo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 października 2014 roku o treści 

zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 15 września 

2014 r. oraz podanym w formie raportu bieżącego nr 29/2014 z dnia 15 września 2014 

r. w brzmieniu: --------------------------------------------------------------------------------------  

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia. ------------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia. ----------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------  

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

5. Podjecie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------  

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------  

§ 2. 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze 

reprezentujący łącznie 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści jeden 

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 20.831.950 (dwadzieścia milionów 

osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji (80,12% kapitału 

zakładowego), przy czym:  ------------------------------------------------------------------------  
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- za podjęciem uchwały oddano 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset 

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów (100% głosów 

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

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

 

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

 

Uchwała Nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  

SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 15 października 2014r. 

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej pani Ireny Marcinkowskiej 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Z dniem 15 października 2014 r. odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią Irenę 

Marcinkowską. -------------------------------------------------------------------------------------   

§2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze 

reprezentujący łącznie 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści jeden 

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 20.831.950 (dwadzieścia milionów 

osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji (80,12% kapitału 

zakładowego), przy czym:  -----------------------------------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset 

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów (100% głosów 

oddanych); ------------------------------------------------------------------------------------  
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- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. ----------  

 

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

 

 

Uchwała Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  

SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 15 października 2014r. 

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej pana Jerzego Jakubiaka 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Z dniem 15 października 2014 r. odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana 

Jerzego Jakubiaka. ----------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze 

reprezentujący łącznie 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści jeden 

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 20.831.950 (dwadzieścia milionów 

osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji (80,12% kapitału 

zakładowego), przy czym:  ------------------------------------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset 

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów (100% głosów 

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

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.  ---------  
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------   

 

Uchwała Nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  

SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 15 października 2014r. 

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej pana Petri Jokinena 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Z dniem 15 października odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Petri Jokinena.  

§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze 

reprezentujący łącznie 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści jeden 

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 20.831.950 (dwadzieścia milionów 

osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji (80,12% kapitału 

zakładowego), przy czym:  -----------------------------------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset 

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów (100% głosów 

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

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

 

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

 

Uchwała Nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  
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SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 15 października 2014r. 

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej pani Jolanty Jaworskiej 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Z dniem 15 października 2014 r. odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią 

Jolantę Jaworską. -----------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze 

reprezentujący łącznie 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści jeden 

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 20.831.950 (dwadzieścia milionów 

osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji (80,12% kapitału 

zakładowego), przy czym:  ------------------------------------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset 

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów (100% głosów 

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

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

 

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

 

Uchwała Nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  

SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 15 października 2014r. 

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej 
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Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Rada Nadzorcza tej kadencji zostaje powołana w składzie 5 (pięciu) członków. ---------  

§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze 

reprezentujący łącznie 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści jeden 

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 20.831.950 (dwadzieścia milionów 

osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji (80,12% kapitału 

zakładowego), przy czym:  -----------------------------------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset 

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów (100% głosów 

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

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

 

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

 

Uchwała Nr 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  

SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 15 października 2014r. 

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej pana Krzysztofa Zborowskiego 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 
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Z dniem 15 października 2014 r. powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana  

Krzysztofa Zborowskiego  (PESEL 57102204652). -------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze 

reprezentujący łącznie 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści jeden 

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 20.831.950 (dwadzieścia milionów 

osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji (80,12% kapitału 

zakładowego), przy czym:  ------------------------------------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset 

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów (100% głosów 

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

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

 

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

 

Uchwała Nr 9 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  

SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 15 października 2014r. 

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej pani Magdaleny Skarżyńskiej 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Z dniem 15 października 2014 r. powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią 

Magdalenę Skarżyńską (PESEL 62120200281). -----------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------  
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze 

reprezentujący łącznie 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści jeden 

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 20.831.950 (dwadzieścia milionów 

osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji (80,12% kapitału 

zakładowego), przy czym:  -----------------------------------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset 

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów (100% głosów 

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

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

 

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

 

Uchwała Nr 10 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  

SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 15 października 2014r. 

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej pana Krzysztofa Misztala 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Z dniem 15 października 2014 r. powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana 

Krzysztofa Misztal (PESEL 65113011554). ---------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze 

reprezentujący łącznie 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści jeden 

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 20.831.950 (dwadzieścia milionów 
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osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji (80,12% kapitału 

zakładowego), przy czym:  ------------------------------------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset 

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów (100% głosów 

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

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

 

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

 

Uchwała Nr 11 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  

SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 15 października 2014r. 

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej pana Krzysztofa Schönthaler 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Z dniem 15 października 2014 r. powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana 

Krzysztofa Schönthaler (PESEL 69121100893). ----------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze 

reprezentujący łącznie 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści jeden 

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 20.831.950 (dwadzieścia milionów 

osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji (80,12% kapitału 

zakładowego), przy czym:  ------------------------------------------------------------------------  
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- za podjęciem uchwały oddano 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset 

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów (100% głosów 

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

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

 

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

 

Uchwała Nr 12 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  

SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 15 października 2014r. 

w sprawie: wynagrodzenia Rady Nadzorczej 

 

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Z dniem powołania wynagrodzenie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej MOMO S.A. wynosi 3.000 zł netto miesięcznie. -------------------------------  

§ 2 

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia. ------------------------------  

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze 

reprezentujący łącznie 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści jeden 

tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) ważnych głosów z 20.831.950 (dwadzieścia milionów 

osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji (80,12% kapitału 

zakładowego), przy czym:  -----------------------------------------------------------------------  
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- za podjęciem uchwały oddano 20.831.950 (dwadzieścia milionów osiemset 

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów (100% głosów 

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

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

 

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


