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 UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  

SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 12 CZERWCA 2015 r.  

 

Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

 

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Macieja 

Szymańskiego.------------------------------------------------------------------------------------- 

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------------------------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 836.990 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-------------------------------- 

 

Przewodniczący oświadczył, że wybór przyjmuje. ----------------------------------------- 

1. Następnie Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, 

że:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Spółka pod firmą VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie jest Spółką publiczną,- 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane zostało 

prawidłowo zgodnie z treścią: art. 395, art. 399 §1, art.402
1
 Kodeksu spółek 

handlowych, przy zachowaniu odpowiedniego trybu i okresów zawiadomienia 
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akcjonariuszy, przy czym ogłoszenie o zwołaniu zamieszczone zostało na 

stronie internetowej raportem bieżącym nr 5/2015 w dniu 15 maja 2015 roku,--  

 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 836.990 (osiemset 

trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji w kapitale 

zakładowym Spółki, co stanowi 74,99%  kapitału zakładowego, z prawem do 

wykonywania 836.990 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu, ------------------------------ 

 nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego 

Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ---- 

wobec powyższego Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania 

wiążących uchwał.-------------------------------------------------------------------------------- 

2. Notariusz pouczył o treści art.402
1
 oraz o treści art.402

2
, art.402

3
, art.412

1
, 

art.422 Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------------- 

3. Jacek Kowalski oświadcza, że udzielone mu pełnomocnictwo pisemne nie 

wygasło, nie zostało zmienione, ani odwołane, zaś jego zakres jest wystarczający do 

reprezentowania mocodawcy na niniejszym Zgromadzeniu Wspólników Spółki oraz, 

że nie jest Członkiem Zarządu, ani pracownikiem Spółki pod firmą VENITI S.A. z 

siedzibą w Warszawie.--------------------------------------------------------------------------- 

4. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek 

obrad:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------- 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ 

3. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------- 

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.------ 

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

2014.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

rok 2014, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym.----------------------------------------------------------------------------------- 

7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki za 

rok 2014.--------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014.----------------------- 

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.--------------------------------------- 

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.--------------------------------------- 

11. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie 

Uchwały w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na 

ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.----------------------------------------- 

12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.---- 

13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki.-------------------------- 

14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki.---------------------------------------------------------- 

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-------------------------- 
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 836.990 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-------------------------------- 

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  

za rok obrotowy 2014 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki 

VENITI S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 

środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którymi:------------------------------------ 

1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 

2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.752,57 zł;----------------------------------- 

2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę 2.606.210,76zł;------------------------------------------------- 

3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 

grudnia 2014 r., wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 

47.451,04zł;------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału 

własnego o kwotę 5.909,78 zł;-------------------------------------------------------------- 
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oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Piotra Habib, Kancelaria 

Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 r., 

zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki VENITI S.A. za rok obrotowy 2014 r. 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 836.990 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-------------------------------- 

 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

za rok 2014 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 

stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.--------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 
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 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 836.990 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-------------------------------- 

 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r.  

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 w 

zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady 

Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 

roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 w zakresie 

ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 836.990 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-------------------------------- 

 



 7 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  

Rady Nadzorczej za 2014 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady 

Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 

stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.--------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 781.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 55.990 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego uchwała została przyjęta.------------------------------------------------ 

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk w 

kwocie 5.752,57 zł odnotowany w roku obrotowym 2014 roku w całości na kapitał 

zapasowy.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 836.990 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-------------------------------- 

 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  

przez Prezesa Zarządu, Pana Macieja Szymańskiego 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2014, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 

2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przez Prezesa Zarządu Spółki VENITI S.A., Pana 

Macieja Szymańskiego.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu nad powyższą 

uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz Maciej Szymański.--------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 278.490, co stanowi 

24,95% kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 278.490, ---------------------------------- 
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 oddano 222.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 55.990 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego uchwała została przyjęta.----------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  

przez Członka Zarządu, Pana Dariusza Matulkę 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2014, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 

2014 r. do dnia 17 grudnia 2014 r. przez Członka Zarządu Spółki VENITI S.A., Pana 

Dariusza Matulkę.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych w głosowaniu nad powyższą 

uchwałą nie brał udziału Akcjonariusz Dariusz Matulka.--------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 614.490, co stanowi 

55,06% kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 614.490, ---------------------------------- 

 oddano 558.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 55.990 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego uchwała została przyjęta.------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka 

Rady Nadzorczej  

Pana dr Pawła Jarzyńskiego 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu dr Pawłowi Jarzyńskiemu 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, z tytułu pełnienia 

funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 781.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 55.990 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, -------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została przyjęta.----------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka 

Rady Nadzorczej  

Pana Tomasza Dąbrowskiego 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, z tytułu pełnienia 

funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 781.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 55.990 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, -------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została przyjęta.----------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka 

Rady Nadzorczej  

Pana Daniela Drozda 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Drozdowi absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, z tytułu pełnienia funkcji Członka 

Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.--------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 
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 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 781.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 55.990 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, -------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została przyjęta.----------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka 

Rady Nadzorczej  

Pana Wojciecha Jarosa 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Jarosowi absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, z tytułu pełnienia funkcji Członka 

Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.--------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 781.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 55.990 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, -------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została przyjęta.----------------------------------------------- 
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Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka 

Rady Nadzorczej Pana Bogdana Kołakowskiego 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Kołakowskiemu 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, z tytułu pełnienia 

funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 781.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 55.990 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, -------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została przyjęta.----------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka 

Rady Nadzorczej 

 Pana Tomasza Prusa 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Prusowi absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, z tytułu pełnienia funkcji Członka 

Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.--------------------------------------------------------- 
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 781.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 55.990 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, -------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została przyjęta.----------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka 

Rady Nadzorczej 

 Pana Dariusza Żuka 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Żukowi absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, z tytułu pełnienia funkcji Członka 

Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.--------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 781.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 55.990 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 
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 brak było sprzeciwów, -------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została przyjęta.----------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z 

wyłączeniem prawa poboru i zmiany §5 ust. 1, ust. 2, ust. 4 oraz §6 ust. 1, ust. 2, 

ust. 3 Statutu Spółki 

 

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, a 

także na podstawie art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:-------------- 

 

§ 1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 111.600,00 PLN (sto jedenaście 

tysięcy sześćset złotych) do kwoty nie niższej niż 116.000,00 PLN (sto szesnaście 

tysięcy złotych) i nie wyższej niż 223.200,00 PLN (dwieście dwadzieścia trzy 

tysiące dwieście złotych) to jest o kwotę nie niższą niż 4.400,00 PLN (cztery 

tysiące czterysta złotych) i nie wyższą niż 111.600,00 PLN (sto jedenaście 

tysięcy sześćset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 44.000 (czterdzieści cztery 

tysiące) i nie więcej niż 1.116.000 (milion sto szesnaście tysięcy) akcji na 

okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 

oznaczonych numerami od 0000001 do 1116000.--------------------------------------- 

2. Cena emisyjna jednej akcji serii C zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu.-- 

3. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady 

pieniężne.-------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za 

rok obrotowy 2015 rozpoczynający się 1 stycznia 2015 r. i kończący się 31 

grudnia 2015 r., jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W 
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przypadku zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w 

podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji.-------- 

5. Akcje serii C wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes 

spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do 

kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych.---------------- 

6. Oferta nabycia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie 

do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, wskazanych w odrębnej uchwale 

Zarządu.---------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w 

ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 30 listopada 2015 r.--------- 

8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia 

akcji w ramach subskrypcji prywatnej.---------------------------------------------------- 

9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego 

opłacenia co najmniej 44.000 (czterdzieści cztery tysiące) akcji serii C.------------- 

 

 

§ 2. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany 

Statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1, ust. 2, ust. 4 oraz §6 ust. 1, ust. 2, ust. 3 

otrzymują następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------- 

 

„§ 5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 116.000 złotych (sto 

szesnaście tysięcy złotych) i nie więcej niż 223.200,00 złotych (dwieście 

dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych).--------------------------------------- 
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2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 1.160.000 (jeden milion sto 

sześćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 2.232.000 (dwa miliony dwieście 

trzydzieści dwa tysiące) akcji o równej wartości nominalnej.----------------- 

4. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o następujących seriach i 

numerach: ----------------------------------------------------------------------------- 

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, nr od 0000001 do 

1000000;------------------------------------------------------------------------------- 

- 116.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, nr od 000001 do 116000;  

- nie mniej niż 44.000 i nie więcej niż 1.116.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii C, nr od 0000001 do 1116000.”---------------------------------- 

 

„§ 6 

1. Pierwotny kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem 

Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Pierwotny kapitał zakładowy został pokryty w następujący sposób: ------------ 

i. kwota 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) odpowiada 

wysokości kapitału zakładowego spółki przekształcanej (Veniti Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością); ------------------------------------------------- 

ii. kwota 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) została pokryta z 

wkładów wniesionych przez dotychczasowych wspólników spółki 

przekształcanej na kapitał zakładowy spółki przekształconej, tj.: ------------- 

• Jakub Adamowicz dokonał wpłaty kwoty 17.000 złotych; ------------- 

• Dariusz Matulka dokonał wpłaty kwoty 16.500 złotych; --------------- 

• Maciej Szymański dokonał wpłaty kwoty 16.500 złotych. ------------- 

3. Wszystkie akcje serii A Spółki zostały wydane i objęte przez 

dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej (Veniti Spółka z 
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ograniczoną odpowiedzialnością), zgodnie z przepisami kodeksu spółek 

handlowych. ”------------------------------------------------------------------------------ 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 781.000 głosów „za”, 55.990 głosów „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

wobec czego uchwała została przyjęta.------------------------------------------------ 

 

Pełnomocnik akcjonariusza ABS INVESTMENT S.A. oświadczył, że 

głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.--------- 

 

Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w 

ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki 

 

Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co 

następuje:------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 
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Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki 

w ramach kapitału docelowego przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia 

zarejestrowania zmiany Statutu Spółki obejmującej niniejsze upoważnienie, na 

zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie 

wyższą niż 83.700,00 zł. Jednocześnie upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady 

Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego 

każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.------ 

§ 2. 

W związku z udzielonym upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu 

Spółki w ten sposób, że w §6 dodaje się ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8 o treści:------------ 

 

„§ 6. 

5. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania 

zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, do podwyższenia na zasadach 

przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 83.700,00 zł. Zarząd może 

wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.---- 

6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na 

okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może 

emitować również warranty subskrypcyjne.------------------------------------------- 

7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd, po 

uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić 

Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.------------------------- 

8. Na każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”-------- 

§ 3. 
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Zgodnie z art. 445 § 1 Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca 

upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w 

Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się bezpośrednio na efektywność pozyskania 

kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do 

dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do 

maksymalnej wysokości, stanowiącej ¾ wysokości aktualnego kapitału zakładowego 

Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić 

moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na 

podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Warto zaznaczyć, iż 

udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z 

procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności 

zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub 

ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej 

Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2, 

ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w 

sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do 

nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu 

większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych 

w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Zarząd upoważniony będzie do 

każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady 

Nadzorczej. Dokonywane to będzie przede wszystkim w oparciu o obecną sytuację 

rynkową oraz kształtowanie się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia 

Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie 

od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w 

trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można 

przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną 

akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez 



 21 

konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z 

podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na 

pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.------------------------------------------ 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 781.000 głosów „za”, 55.990 głosów „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------ 

wobec czego uchwała została przyjęta.-------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki 

 

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:---------------------------------------------------- 

 

zmienić § 7. ust. 3 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:------------ 

 

„§ 7. 

3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z 

prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne. ”------------------------- 
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 

 oddano 781.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 55.990 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego uchwała została przyjęta.------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą VENITI S.A. 

 z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki 
 

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:------------------------------------ 

 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w 

związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwał nr 17, nr 18 i nr 19 (podjętych 

w dniu dzisiejszym), a także dookreślenia przez Zarząd Spółki wysokości kapitału 

zakładowego, w związku z jego widełkowym podwyższeniem.--------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 836.990, co stanowi 

74,99%  kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów wyniosła 836.990, ---------------------------------- 
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 oddano 836.990 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”, ------------------------------------------------------------------ 

 brak było sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.--------------------------------------- 


