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Uchwała Nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  

SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 17 grudnia 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 

Jacka Malca. ----------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2. 

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

 

 

Uchwała Nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  

SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 17 grudnia 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 17 grudnia 2014 roku o treści zaproponowanej 

przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 19 listopada 2014 r. oraz 

podanym w formie raportu bieżącego nr 43/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. w 

brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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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. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o 

wprowadzenie akcji serii A MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect.------------------------------  

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady 

Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -------------------------  

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------  

 

§ 2. 

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

 

 

 

Uchwała Nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  

SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 17 grudnia 2014r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A MOMO 

S.A. z siedzibą w Warszawie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek 

New Connect. 

 

Działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu 

oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.  Nr 185 poz. 1439) w 

związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), uchwala się co następuje: ----------  
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§ 1 

1. Wyraża się zgodę na: ----------------------------------------------------------------------  

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie Spółka Akcyjna – rynek NewConnect; --------------------------------  

b) dokonanie dematerializacji akcji serii A w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. --------------------  

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:--------------------------------------------------------  

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały 

do wprowadzenia akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka 

Akcyjna – rynek NewConnect; -------------------------------------------------------  

b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu 

dokonanie dematerializacji akcji serii A, w tym w szczególności do zawarcia 

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących 

rejestracji w depozycie akcji serii A. ------------------------------------------------  

 

§2 

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

 

Uchwała Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki MOMO  

SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 17 grudnia 2014r. 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MOMO Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie postanawia zmienić §5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż 

uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:  ----------------------------------  



 

4 
 

 

§ 1 

„2. Kapitał zakładowy tworzą: --------------------------------------------------------------------  

a) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, --------  

b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, ---------------------  

c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, ----------------------  

d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.” --------------------  

 

§ 2 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 

uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. ---------------------------------  

 

§ 3 

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

 

 


