
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki SFERANET Spółka Akcyjna 

w dniu 22 grudnia 2014 roku 
 
 

UCHWAŁA NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SFERANET Spółka Akcyjna 
z  iedzi   w  ie  ku- iałej 
z dnia 22 grudnia 2014 roku 

w sprawie: wyboru Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia 
 
Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §28 
ust. 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
SFERANET Spółka Akcyjna z  iedzi   w  ie  ku- iałej wybiera na 
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała 
Damek. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
 chwała wchodzi w  ycie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  

 
W głosowaniu tajnym nad powy szą uchwałą wzięli udział wszyscy 
uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.183.772 (dwa miliony sto 
osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) głosów, 
stanowiących 77,49% kapitału zakładowego, z których oddano 2.183.772 
(dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) 
wa nych głosów, przy czym: --------------------------------------------------------------  

 za powy szą uchwałą oddano 2.183.772 (dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy 
tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 77,49% 
kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------------  

 przeciwko powy szej uchwale oddano 0 (zero) głosów, ----------------------------  

 oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------  

 
 

UCHWAŁA  NR 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SFERANET Spółka Akcyjna 
z  iedzi   w  ie  ku- iałej 
z dnia 22 grudnia 2014 r. 

w sprawie: przyjęcia porz dku o rad 
 
Nadzwyczajne Wa ne Zgromadzenie SFERANET S.A. z  iedzi   w 
Bielsku- iałej przyjmuje zaproponowany porz dek o rad w 
na tępuj cym  rzmieniu: ----------------------------------------------------------------  
 
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------  
2. Wy ór Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Wa nego 

Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------  
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3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Wa nego 
Zgromadzenia i jego zdo ności do podejmowania uchwał. ------------  

4. Przyjęcie porz dku o rad. --------------------------------------------------------  
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w  kładzie 

Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------  
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania 

wynagrodzenia d a Przewodnicz cego Rady Nadzorczej. --------------  
7. Zamknięcie o rad Wa nego Zgromadzenia. ---------------------------------  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------  
 
W głosowaniu jawnym nad powy szą uchwałą wzięli udział wszyscy 
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.183.772 (dwa miliony sto 
osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) głosów, 
stanowiących 77,49% kapitału zakładowego, z których oddano 2.183.772 
(dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) 
wa nych głosów, przy czym: --------------------------------------------------------------  

 za powy szą uchwałą oddano 2.183.772 (dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy 
tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 77,49% 
kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------------  

 przeciwko powy szej uchwale oddano 0 (zero) głosów, ----------------------------  

 oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------  

 
 

UCHWAŁA NR 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SFERANET Spółka Akcyjna 
z siedzib  w  ie  ku- iałej 
z dnia 22 grudnia 2014 roku 

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 
 
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 3 Statutu 
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w 
Bielsku-Białej postanawia co następuje: ------------------------------------------------  
 
Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kotas. ----------  
 
 chwała wchodzi w  ycie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 
W głosowaniu tajnym nad powy szą uchwałą wzięli udział wszyscy 
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.183.772 (dwa miliony sto 
osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) głosów, 
stanowiących 77,49% kapitału zakładowego, z których oddano 2.183.772 
(dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) 
wa nych głosów, przy czym: --------------------------------------------------------------  

 za powy szą uchwałą oddano 2.183.772 (dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy 
tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 77,49% 
kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------------  
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 przeciwko powy szej uchwale oddano 0 (zero) głosów, ----------------------------  

 oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------  
 
 

UCHWAŁA NR 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SFERANET Spółka Akcyjna 
z  iedzi   w  ie  ku- iałej 
z dnia 22 grudnia 2014 roku 

w sprawie: odwołania wynagrodzenia d a Przewodnicz cego Rady 
Nadzorczej 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-
Białej postanawia co następuje: ----------------------------------------------------------  
 
Odwołuje się wynagrodzenie przyznane Przewodniczącemu Rady 
Nadzorczej mocą uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 
dnia 7 czerwca 2013 roku. -----------------------------------------------------------------  
 
 chwała wchodzi w  ycie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 
W głosowaniu jawnym nad powy szą uchwałą wzięli udział wszyscy 
uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.183.772 (dwa miliony sto 
osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) głosów, 
stanowiących 77,49% kapitału zakładowego, z których oddano 2.183.772 
(dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) 
wa nych głosów, przy czym: --------------------------------------------------------------  

 za powy szą uchwałą oddano 2.183.772 (dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy 
tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 77,49% 
kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------------  

 przeciwko powy szej uchwale oddano 0 (zero) głosów, ----------------------------  

 oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------  
 

 
 


