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Uchwały z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. 
W dniu 27 października 2014 r. 

 
 
 

Uchwała nr 01/10/2014 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 27 października 2014 roku 

 
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej 

 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia 
odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”. 
 
Pan Rafał Chomicz stwierdził, że uchwała nr 01/10/2014 została podjęta 4 667 425 głosami ZA, przy braku głosów 

wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 4 667 425  z 4 667 425 akcji na ogólną 
liczbę akcji  7 010 358 – co stanowi 66,58%  kapitału zakładowego). 
 
Ad 3. Pan Rafał Chomicz  zarządził głosowanie nad uchwałą nr 02/10/2014 w sprawie wyboru  członków Komisji 

Skrutacyjnej  o treści: 
 

Uchwała nr 02/10/2014 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 27 października 2014 roku 

 
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 

 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku do Komisji 
Skrutacyjnej powołuje: Joannę Barczyk i Piotra Serkowskiego. 
 
Pan Rafał Chomicz  stwierdził, że za wyborem Joanny Barczyk  oddano 4 667 425 ważne głosy ZA z 4 667 425  

akcji na ogólną liczbę 7 010 358 akcji i łączną liczbę 7 010 358 głosów; przy braku głosów wstrzymujących się i 
braku głosów przeciw (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,58% kapitału zakładowego) oraz za 
wyborem Piotra Serkowskiego oddano 3 827 425 ważne głosy ZA z 3 827 425  akcji na ogólną liczbę 7 010 358 
akcji i łączną liczbę 7 010 358 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (akcje, z 
których oddano ważne głosy stanowią 66,58% kapitału zakładowego), a zatem oboje zostali wybrani do Komisji 
Skrutacyjnej.  
 
Ad 4. Pan Rafał Chomicz  zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 03/10/2014 w sprawie wyboru  

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści: 

 
Uchwała nr 03/10/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 27 października 2014 roku 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia 
wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Holly.  
 
Pan Rafał Chomicz stwierdził, że uchwała nr 03/10/2014 została podjęta 4 667 425 głosami ZA, przy braku głosów 

wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 4 667 425  z 4 667 425 akcji na 
ogólną liczbę akcji 7 010 358 – co stanowi 66,58%  kapitału zakładowego). 
 
Ad 5.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało 
zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 66,58% kapitału zakładowego (4 667 425  akcji na ogólną 
liczbę 7 010 358 akcji  i 4 667 425 głosów na ogólną liczbę głosów 7 010 358), a zatem jest zdolne do podjęcia 
uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad. 
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Ad 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 04/10/2014 w sprawie 
przyjęcia porządku obrad o treści: 

 
 

Uchwała nr 04/10/2014 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 27 października 2014 roku 

 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje 
porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 04/10/2014 została podjęta 4 667 425 głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 4 667 425  z 
4 667 425 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 – co stanowi 66,58%  kapitału zakładowego). 
 
Ad 7. W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że omyłkowo, w projekcie Uchwały nr 
05/10/2014, podano złą numerację paragrafu Statutu Spółki mającego ulec zmianie. Zgromadzenie winno zmienić 
– zgodnie z brzmieniem proponowanego projektu Uchwały nr 05/10/2014 - §17 a nie §16. Obecni Akcjonariusze 
wyrazili zgodę na głosowanie zmiany §17 Statutu Spółki – zgodnie z pozostałą treścią projektu Uchwały nr 
05/10/2014.  
Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 05/10/2014 w 
sprawie zmiany prawidłowo §17 Statutu Spółki, a nie §16 jak omyłkowo podano w ogłoszonym projekcie uchwały, 
o treści: 

 
Uchwała nr 05/10/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 27 października 2014 roku 
 

„Na podstawie kompetencji określonych w art.402 §2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 
SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała co następuje: 
 
Zmianie ulega dotychczasowy zapis § 17 statutu (a nie §16 jak podano omyłkowo w ogłoszonym projekcie uchwały) 
o treści:  
 
„Członek Zarządu nie może bez zezwolenia udzielanego w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce, która prowadzi konkurencyjną działalność 
gospodarczą”  
 
który to zapis § 17 statutu otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Członek Zarządu nie może bez zezwolenia udzielanego w formie uchwały Rady Nadzorczej zajmować się 
interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce, która prowadzi konkurencyjną działalność gospodarczą”  
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 05/10/2014 została podjęta 4 667 425 głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 4 667 425  z 
4 667 425 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 – co stanowi 66,58%  kapitału zakładowego) 

 


