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Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

AdMassive Group S.A. z dnia 22 października 2014 r. 

 

„Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za rok obrotowy 2013 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 

art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu, po 

rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 i po 

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania 

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.  ------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  ------------------------------------------  

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 0 głosów,  ---------------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ----------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 1.711.663 głosy,  ----------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta nie została powzięta.  ------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2013 
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§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 

art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu, po 

rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 

oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego 

sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 roku 

obejmujące:  -------------------------------------------------------------------------------------  

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  --------------------------------------  

2) bilans na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka 

się sumą 6.556.247,65 zł,  ---------------------------------------------------------------  

3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2013 roku do 

31.12.2013 roku stratę netto w kwocie - 1.101.257,35 zł,  -------------------------  

4) zestawienie zmian w kapitale własnym,  ----------------------------------------------  

5) rachunek przepływów pieniężnych,  ---------------------------------------------------  

6) informacje dodatkowe.  ------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  -----------------------------------------  

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 0 głosów,  --------------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ---------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 1.711.663 głosy,  ---------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta nie została powzięta.  ------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 

roku 2013 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z 

działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 
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rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu 

w sprawie podziału zysku za rok 2013 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu 

spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą 

sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 

składające się z: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 

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

skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, 

oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, oceny skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz oceny wniosku Zarządu 

dotyczącego pokrycia straty.  ------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  ------------------------------------------  

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 0 głosów,  ---------------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ----------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 1.711.663 głosy,  ----------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta nie została powzięta.  ------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie pokrycia straty za rok 2013 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) 

Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu, po rozpatrzeniu 

wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 oraz po 
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zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia 

pokryć całą stratę netto za rok obrotowy 2013 w wysokości -1.101.257,35 złotych z 

zysków z lat następnych.  -------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  -----------------------------------------  

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 0 głosów,  --------------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ---------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 1.711.663 głosy,  ---------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta nie została powzięta.  ------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu 

z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu 

spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z 

działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2013 i po zapoznaniu się z opinią 

Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza 

skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej 

Spółki w 2013 roku.  --------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  -----------------------------------------  

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   
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- „za” 0 głosów,  ---------------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ----------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 1.711.663 głosy,  ----------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta nie została powzięta.  ------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu 

spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu 

się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 

2013 obejmujące:  --------------------------------------------------------------------------------  

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  ----------------------------------------  

2) bilans na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się 

sumą 8.575.881,12 zł,  ---------------------------------------------------------------------  

3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

stratę netto w kwocie -1.121.544,32 zł,  -------------------------------------------------  

4) zestawienie zmian w kapitale własnym,  ------------------------------------------------  

5) rachunek przepływów pieniężnych,  -----------------------------------------------------  

6) informacje dodatkowe.  --------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  ------------------------------------------  

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   
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- „za” 0 głosów,  --------------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ---------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 1.711.663 głosy,  ---------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta nie została powzięta.  ------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  

– Rafałowi Michalczykowi z wykonania obowiązków w roku 2013 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium 

Rafałowi Michalczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego 

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

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  -----------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 0 głosów,  --------------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 84.763 głosy,  ----------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 1.626.900 głosów,  -------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta nie została powzięta.  ------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 
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w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  

– Marcinowi Szymczak z wykonania obowiązków w roku 2013 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium 

Marcinowi Szymczak - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego 

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

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  ------------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 1.626.900 głosów,  ----------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 84.763 głosy,  -----------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 0 głosów,  ------------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta została powzięta.  -----------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  

– Małgorzacie Skorwider z wykonania obowiązków w roku 2013 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium 

Małgorzacie Skorwider - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez nią 

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

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  ------------------------------------------  
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Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 1.626.900 głosów,  ----------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 84.763 głosy,  ----------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 0 głosów,  ------------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta została powzięta.  -----------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Brodowskiemu  

– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, delegowanemu do 

wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania obowiązków w roku 

2013 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium 

Danielowi Brodowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 

delegowanemu do wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonywania przez 

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

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  -----------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 0 głosów,  --------------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 84.763 głosy,  ----------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 1.626.900 głosów,  -------------------------------------------------------  
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a zatem uchwała ta nie została powzięta.  ------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Brodowskiemu  

– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 

roku 2013 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium 

Danielowi Brodowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z 

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

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  ------------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 0 głosów,  ---------------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 84.763 głosy,  -----------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 1.626.900 głosów,  --------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta nie została powzięta.  ------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Pietkiewicz  

– Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków 

w roku 2013 
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§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium 

Magdalenie Pietkiewicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonywania przez nią obowiązków w 2013 roku.  ---------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  -----------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 0 głosów,  --------------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 84.763 głosy,  ----------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 1.626.900 głosów,  -------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta nie została powzięta.  ------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Hejak  

– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium 

Łukaszowi Hejak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez 

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

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  -----------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 
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sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 1.626.900 głosów,  ----------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 84.763 głosy,  -----------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 0 głosów,  ------------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta została powzięta.  -----------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Pustelnik 

– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium 

Marcinowi Pustelnik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez 

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

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  ------------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 1.711.663 głosy,  ------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ----------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 0 głosów,  ------------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.  ----------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
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z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Teliszewskiemu – Członkowi 

Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium 

Maciejowi Teliszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania 

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

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  -----------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 1.626.900 głosów,  ----------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ---------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 84.763 głosy,  -------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta została powzięta.  -----------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Łukasiewicz 

– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium 

Grażynie Łukasiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez 

nią obowiązków w 2013 roku.  ---------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  -----------------------------------------  
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Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 1.626.900 głosów,  ----------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ----------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 84.763 głosy,  -------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta została powzięta.  -----------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Łapińskiemu 

– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium 

Zbigniewowi Łapińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania 

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

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  ------------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 1.626.900 głosów,  ----------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ----------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 84.763 głosy,  -------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta została powzięta.  -----------------------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 



 14 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AdMassive Group S.A. z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Daniela Jerzego 

Brodowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.  ---------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  -----------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 1.711.663 głosy,  ------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ---------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 0 głosów,  ------------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.  ---------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AdMassive Group S.A. z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Magdalenę Pietkiewicz ze 

składu Rady Nadzorczej Spółki.  -------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęc2ia.”  ----------------------------------------  
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Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 1.711.663 głosy,  ------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ----------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 0 głosów,  ------------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.  ----------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AdMassive Group S.A. z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Marcina Pustelnik ze składu 

Rady Nadzorczej Spółki.  ----------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  ------------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 0 głosów,  ---------------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 1.711.663 głosy,  -------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 0 głosów,  ------------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta nie została powzięta jednogłośnie.  -----------------------------------  

 

„Uchwała Nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
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z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AdMassive Group S.A. z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Piotra Surmackiego ze 

składu Rady Nadzorczej Spółki.  -------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  -----------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 1.711.663 głosy,  ------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ---------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 0 głosów,  ------------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.  ---------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 24 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AdMassive Group S.A. z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Marcina Kasza ze składu 

Rady Nadzorczej Spółki.  ----------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  -----------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 
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sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 1.711.663 głosy,  ------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ----------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 0 głosów,  ------------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.  ----------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 25 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AdMassive Group S.A. z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Zdzisława Policht do składu 

Rady Nadzorczej Spółki.  ----------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  ------------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 1.711.663 głosy,  ------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ----------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 0 głosów,  ------------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.  ----------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 26 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 
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w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AdMassive Group S.A. z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Cezarego Jasińskiego do 

składu Rady Nadzorczej Spółki.  -------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  -----------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 1.711.663 głosy,  ------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ---------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 0 głosów,  ------------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.  ---------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 27 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AdMassive Group S.A. z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Tomasza Nowickiego do 

składu Rady Nadzorczej Spółki.  -------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  -----------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 
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sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 1.711.663 głosy,  ------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ----------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 0 głosów,  ------------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.  ----------------------------------------  

 

„Uchwała Nr 28 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą AdMassive Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 października 2014 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AdMassive Group S.A. z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Artura Stechmiler do składu 

Rady Nadzorczej Spółki.  ----------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”  ------------------------------------------  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w 

głosowaniu łącznie oddano 1.711.663 (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt trzy) ważne głosy z 898.213 (ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu 

trzynastu) akcji, co stanowi 61,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano:   

- „za” 1.711.663 głosy,  ------------------------------------------------------------------------  

- „przeciw” 0 głosów,  ----------------------------------------------------------------------------  

- „wstrzymujące się” 0 głosów,  ------------------------------------------------------------------  

a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie.  ----------------------------------------  

 

Wobec braku innych kandydatów do składy Rady Nadzorczej Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od powzięcia Uchwały Nr 29.  -----------  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 


