
Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398288 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 

409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią 

______ ______.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398288 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 

oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2014 

 

 

Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 

395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 

2014 oraz z oceny : 

1/ sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 

31 grudnia 2014 roku; 

2/ sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 

grudnia 2014 roku; 

3/ wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Present24 S.A. za rok obrotowy obejmujący 

okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398288 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. 

za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 

 

 

Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 

393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Present24 S.A. za rok obrotowy 

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się 

ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie 

postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu Present24 S.A. za rok 

obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398288 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Present24 S.A. 

za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku 

 

 

Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 

393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Present24 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 

dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady 

Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie finansowe Present24 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 

2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się: 

1/ wprowadzenia; 

2/ bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 

3.471.709,08  zł; 

3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 

grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 60.209,63 zł; 

4/ zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zmniejszenie 

kapitału własnego o kwotę 60.209,63 zł; 

5/ rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych 

netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 12.535,90 

zł; 

6/ informacji dodatkowej. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398288 

 

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 

60.209,63 zł (sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) zostanie 

pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398288 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2014 

 

 

Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 

393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bartoszowi Tomalkiewiczowi - Prezesowi Zarządu - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398288 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonania obowiązków w roku 2014 

 

 

Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 

393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Joannie Bączkowskiej- członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398288 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonania obowiązków w roku 2014 

 

 

Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 

393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jadwidze Wołosiewicz - członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398288 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonania obowiązków w roku 2014 

 

 

Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 

393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Romanowi Dębowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398288 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonania obowiązków w roku 2014 

 

 

Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 

393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolowi Pupikowi- członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396780 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonania obowiązków w roku 2014 

 

 

Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 

393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Iwonie Konopce - członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396780 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonania obowiązków w roku 2014 

 

 

Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 

393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396780 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonania obowiązków w roku 2014 

 

 

Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 

393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Aleksandrowi Szaleckiemu  - członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



imię i nazwisko /firma 

adres 

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000 

 

miejscowość, dnia __ __________ 2015 roku 

 

 

 

 

P E Ł N O M O C N I C T W O 

 

 

 

 

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

__________ ustanawia] __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] 

pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 

2015 roku, Present24 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000398288, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Present24 

spółka akcyjna prawa głosu z należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki. 

 

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. 

 

 

 

 

_______________ 
        imię i nazwisko 
 

 

 

 

_______________ 
        imię i nazwisko 

 


