
Uchwała Nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 23 listopada 2015 

roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 

409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Maksymiliana Górniaka.  

 

Otwierający Zgromadzenie poddał projekt uchwały nr 1 pod głosowanie tajne. 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że: 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 21 045 950, 

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,95 %, 

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 21 045 950,  

- liczba głosów „za” wynosi 21 045 950,  

- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0,  

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.  

- brak sprzeciwów.   

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą uchwałę. 

 

Ad 3.  porządku obrad:  

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Przewodniczący sprawdził 

podpisaną przez wszystkich obecnych akcjonariuszy listę obecności, podpisał ją i 

stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 21  045 950 

akcji z prawem do 21 045 950 głosów, to jest na Zgromadzeniu reprezentowane jest 

80,95 % kapitału zakładowego. Lista obecności zostaje wyłożona do wglądu 

akcjonariuszy do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że 

wobec reprezentowania przez akcjonariuszy 80,95% kapitału zakładowego, nie 

zgłoszenia sprzeciwu  dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia 



poszczególnych spraw do porządku obrad Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia 

wiążących uchwał zgodnie z następującym porządkiem obrad: 

1.  Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

2.  Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolności do podejmowania uchwał 

4.  Przyjęcie porządku obrad 

5.  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.  

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Ad. 4 porządku obrad: Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały nr 2 następującej treści: 

 

Uchwała Nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 23 listopada 2015 

roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje porządek obrad 

Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.momo.com.pl 

przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 października 2015 roku.  

  

 

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 2 pod głosowanie jawne.  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 21 045 950,  

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,95 %,  

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 21 045 950,  

- liczba głosów „za” wynosi 21 045 950,  

- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0,  

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.  

- brak sprzeciwów.   

http://www.momo.com.pl/


Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą 

uchwałę. 

Ad. 5 porządku obrad: Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod 

głosowanie projekt uchwały nr 3 następującej treści: 

 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOMO S.A. z dnia 23 listopada 2015 

roku 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 Statutu 

Spółki uchwala się, co następuje 

§ 1 

Powołuję się Pana Tadeusza Rusaka do Rady Nadzorczej Spółki 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Przewodniczący Zgromadzenia poddał projekt uchwały nr 3 pod głosowanie jawne.  

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 21 045 950,  

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80,95 %,  

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 21 045 950,  

- liczba głosów „za” wynosi 21 045 950,  

- liczba głosów „przeciw” wynosi – 0,  

- liczba głosów „wstrzymujących się” wynosi - 0.  

- brak sprzeciwów.   

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą 

uchwałę. 

 

Ad. 6 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków 

Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przedkładając 
do protokołu listę obecności. 


