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Uchwały ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. 
W dniu 30 listopada 2015 r. 

 
 
 

Uchwała nr 01/11/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 30 listopada 2015 roku 

 
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej  
 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”. 
 
Pan Rafał Chomicz stwierdził, że uchwała nr 01/11/2015 została podjęta 5 199 753 głosami ZA, przy braku głosów 

wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 5 199 753 z 5 199 753 akcji na ogólną 
liczbę akcji 7 010 358 – co stanowi 74,17%  kapitału zakładowego). 

 
Uchwała nr 02/11/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 30 listopada 2015 roku 
 

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 
 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Joannę Barczyk i Marcina 
Nowackiego.” 
 
Pan Rafał Chomicz stwierdził, że za wyborem Joanny Barczyk oddano  5 199 753 głosów, przy braku głosów 

wstrzymujących się i braku głosów przeciw, za wyborem Pana Marcina Nowackiego oddano 5 199 753 głosów, 
przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5 199 753 z 
5 199 753  akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17% kapitału zakładowego). 

 
Uchwała nr 03/11/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 30 listopada 2015 roku 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana 
Rafała Chomicza.” 
 
Pan Rafał Chomicz  stwierdził, że uchwała nr 03/11/2015 została podjęta 5 199 753  głosami ZA, przy braku głosów 
wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 5 199 753 z 5 199 753  akcji na 
ogólną liczbę akcji 7 010 358 – co stanowi 74,17%  kapitału zakładowego). 
 
Ad 5.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało 
zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 74,17%  kapitału zakładowego (5 199 753 akcji na ogólną 
liczbę 7 010 358 akcji i 5 199 753  głosów na ogólną liczbę głosów 7 010 358), a zatem jest ono zdolne do podjęcia 
uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad. 
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Uchwała nr 04/11/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 30 listopada 2015 roku 

 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 
 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 04.11.2015 roku” 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 04/11/2015 została podjęta 5 199 753  głosami 
ZA, przy braku  głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 5 199 753  z 
5 199 753  akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 – co stanowi 74,17%  kapitału zakładowego). 

 
Uchwała nr 05/11/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 30 listopada 2015 roku 
 

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza 
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014/2015, tj. za okres 01.07.2014 -30.06.2015.” 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 05/11/2015 została podjęta 5 199 753  głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 5 199 753 z 
5 199 753 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17%  kapitału zakładowego). 

 

Uchwała nr 06/11/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 30 listopada 2015 roku 

 
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 
 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza 
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014/2015 tj. za okres 01.07.2014 - 30.06.2015.” 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 06/11/2015 została podjęta 5 199 753  głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 5 199 753 z 
5 199 753 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17% kapitału zakładowego). 

 
Uchwała nr 07/11/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 30 listopada 2015 roku 
 

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2014 - 30.06.2015 roku 
 
Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Bogusławowi 
Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  w okresie  
01.07.2014 -30.06.2015 roku.” 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 07/11/2015 została podjęta 5 199 753  głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 5 199 753  z 
5 199 753 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17%  kapitału zakładowego). 
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Uchwała nr 08/11/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 30 listopada 2015 roku 

 
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2014 -30.06.2015 roku 
 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Andrzejowi 
Synowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
okresie  01.07.2014 -30.06.2015 roku”. 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 08/11/2015 została podjęta 5 199 753  głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 5 199 753 z 
5 199 753 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17%  kapitału zakładowego). 

 
Uchwała nr 09/11/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 30 listopada 2015 roku 

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Hoppe – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w okresie 01.07.2014 -30.06.2015 roku 

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Adamowi 
Hoppe – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2014 
-30.06.2015 roku.” 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 09/11/2015 została podjęta 5 199 753 głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 5 199 753 z 
5 199 753 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17%  kapitału zakładowego). 

Uchwała nr 10/11/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 30 listopada 2015 rok 

 
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Laskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 
niego obowiązków w okresie 01.07.2014 - 30.06.2015 roku. 

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jackowi 

Laskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 

01.07.2014 -30.06.2015 roku.” 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/11/2015 została podjęta 5 199 753 głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 5 199 75 z 
5 199 753  akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17% kapitału zakładowego). 

 
Uchwała nr 11/11/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 30 listopada 2015 roku 
 

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w okresie 01.07.2014 -30.06.2015 roku. 

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi 
Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 
01.07.2014 -30.06.2015 roku.” 



 

 
4 | 8 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/11/2015  została podjęta 5 199 753  głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 5 199 753 z 
5 199 753 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17%  kapitału zakładowego).- 

 
Uchwała nr 12/11/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 30 listopada 2015 roku 

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez 
niego obowiązków w roku obrotowym 2014/2015. 

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Rafałowi 
Andrzejowi Chomiczowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
2014/2015  tj.za okres 2014.07.01-2015.06.30.” 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/11/2015 została podjęta  4 329 753 głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 4 329 753 z 
4 329  753  akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 61,76%  kapitału zakładowego). 

Akcjonariusz Pan Rafał Andrzej Chomicz nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr 13/11/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 30 listopada 2015 roku 

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2014/2015. 

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Piotrowi 
Serkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
2014/2015. tj.za okres 2014.07.01-2015.06.30.” 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/11/2015 została podjęta 4 351 635  głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 4 351 635 z 
4 351 635  akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 62,07%  kapitału zakładowego). 

Akcjonariusz Pan Piotr Serkowski nie brał udziału w głosowaniu. 

 
Uchwała nr 14/11/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 30 listopada 2015 roku 

w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków 
w roku obrotowym 2014/2015. 

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Pani Joannie 
Barczyk Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014/2015. tj.za 
okres 2014.05.29-2015.06.30.” 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/11/2015 została podjęta 5 140 078  głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 5 140 078  z 
5 140 078  akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 73,32% kapitału zakładowego). 

Akcjonariusz Pani Joanna Barczyk  nie brała udziału w głosowaniu. 
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Uchwała nr 15/11/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 30 listopada 2015 roku 

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.07.01–2015.06.30. 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia: cała 
kwota 1 938 133,29  przeniesiona zostanie na kapitał rezerwowy spółki do dyspozycji Zarządu  w latach przyszłych.”  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/11/2015 została podjęta 5 199 753 głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 5 199 753 z 
5 199 753 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17% kapitału zakładowego). 

Uchwała nr 16/11/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 30 listopada 2015 roku 

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez uchylenie §10 statutu Spółki 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zmienia statut 
Spółki w ten sposób, że uchyla w całości brzmienie §10 statutu Spółki.” 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/11/2015 została podjęta 5 199 753  głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 5 199 753  z 
5 199 753 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17%  kapitału zakładowego). 

Uchwała nr 17/11/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 30 listopada 2015 roku 

w sprawie zmiany numeracji statutu Spółki  

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zmienia statut 
Spółki w ten sposób, że dotychczasowy §11 otrzymuje numer §10, dotychczasowy §12 otrzymuje numer §11, 
dotychczasowy §13 otrzymuje numer §12, dotychczasowy §14 otrzymuje numer §13, dotychczasowy §15 
otrzymuje numer §14, dotychczasowy §16 otrzymuje numer §15, dotychczasowy §17 otrzymuje numer §16, 
dotychczasowy §18 otrzymuje numer §17, dotychczasowy §19 otrzymuje numer §18, dotychczasowy §20 
otrzymuje numer §19, dotychczasowy §21 otrzymuje numer §20, dotychczasowy §22 otrzymuje numer §21, 
dotychczasowy §23 otrzymuje numer §22, dotychczasowy §24 otrzymuje numer §23, dotychczasowy §25 
otrzymuje numer §24, dotychczasowy §26 otrzymuje numer §25, dotychczasowy §27 otrzymuje numer §26, 
dotychczasowy §28 otrzymuje numer §27, dotychczasowy §29 otrzymuje numer §28, dotychczasowy §30 
otrzymuje numer §29, dotychczasowy §31 otrzymuje numer §30, dotychczasowy §32 otrzymuje numer §31.”  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/11/2015 została podjęta 5 199 753 głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 5 199 753  z 
5 199 753 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17% kapitału zakładowego). 

Uchwała nr 18/11/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 30 listopada 2015 roku 

 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki 

§1 
Na podstawie przepisu art. 431 §1, §2 pkt 2 i §7 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwala, co 
następuje:  
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), poprzez emisję 
nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii E o kolejnych numerach od 000001 do 1000000, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 
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3. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.  
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do 
podziału za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2016 roku.  
5. Akcje serii E zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji 
zamkniętej.  
6. Cena emisyjna będzie wynosić 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.  
7. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA do podjęcia działań niezbędnych do 
wykonania niniejszej uchwały, w tym do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji. 
8. Dzień prawa poboru przypadać będzie na dzień 31 stycznia 2016 roku.  
9. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.  
10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w 
wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek 
handlowych).  
11. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA do złożenia przed zgłoszeniem 
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 §2 w zw. z art. 431 §7 
Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki SEVENET Spółka Akcyjna. 
 

§2 
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że §7 otrzymuje 
następujące brzmienie:  
 
„§7. 
Kapitał zakładowy wynosi 801.035,80 (osiemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli 
się na:  
a) 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja,  
b) 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  
c) 333.835 (trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  
d) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 
akcja.  
2. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający  na wniosek 
akcjonariusza. 
3. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza.”  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że ZA uchwałą nr 18/11/2015 w powyższym brzmieniu nie 
oddano żadnego głosu, przeciw oddano 5 199 753  głosów,  przy braku głosów wstrzymujących się (łączna liczba 
ważnych głosów to 5 199 753  z 5 199 753  akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17%  kapitału 
zakładowego), a zatem uchwała nie została podjęta. 

 
Uchwała Nr 18/11/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SEVENET S.A. 

z dnia 30 listopada 2015 roku 
 

w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela 

serii E,  a także zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego 
 
Działając na podstawie przepisu art. 431 § 1, § 2 pkt. 2 i § 7, art. 432 i art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Gdańsku uchwala, co następuje: 

§ 1  
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 

100.000 zł (sto tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 701.035,80 zł (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych 
i osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 701.035,90 zł (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć 
złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 801.035,80 zł (osiemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych 
i osiemdziesiąt groszy), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji 
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serii E o kolejnych numerach od 000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 
akcja.  

2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.  
3. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.  
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do 

podziału za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2016 roku. - 
5. Akcje serii E zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji 

zamkniętej.   
6. Cena emisyjna będzie wynosić 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.  
7. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna do podjęcia wszelkich działań niezbędnych 

do wykonania niniejszej uchwały, w tym do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji. 
8. Dzień prawa poboru przypadać będzie na dzień 31 stycznia 2016 roku.  
9. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami 

ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).  

10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w 
wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu 
spółek handlowych).  

11. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki SEVENET Spółka Akcyjna do złożenia przed zgłoszeniem 
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 §2 w zw. z art. 431 
§7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki SEVENET Spółka Akcyjna. 

12. W związku z widełkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki SEVENET Spółka Akcyjna określonym 
w § 1 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia „w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, a także zmiany Statutu Spółki związanej z 
podwyższeniem kapitału zakładowego” niniejszym zmienia się § 7 ustęp 1 Statutu Spółki w ten sposób, że 
otrzymuje on następujące brzmienie:  
„§7.  
1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 701.035,90 (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych i 

dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 801.035,80 zł (osiemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych i 
osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:  
a. 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii A o 

wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja;  
b. 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;  
c. 333.835 (trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;  
d. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” 
§ 2 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych 
przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia 
szczegółowych warunków emisji akcji serii E, zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii E oraz zawarcia 
umów z podmiotem lub podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii E oraz wpłat 
na te akcje, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takich umów za zasadne. 

§ 3 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 

§ 4  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia. 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/11/2015 w powyższym brzmieniu została 
podjęta 5 199 753 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba 
ważnych głosów to 5 199 753 z 5 199 753 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17% kapitału 
zakładowego). 
  



 

 
8 | 8 

Uchwała nr 19/11/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SEVENET S.A. 
z dnia 30 listopada 2015 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 
NewConnect) akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E. 

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382.), 
w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 1382), 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SEVENET Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwala, co 
następuje:  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:  

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do Akcji serii E (PDA serii E) do obrotu zorganizowanego 
w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
(GPW);  

b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; 

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz PDA serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:   

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii 
E oraz PDA serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), 
prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez 
spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;  

b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; 

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki 
serii E oraz PDA serii E; 

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w 
depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E oraz PDA serii E, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19/11/2015 została podjęta 5 199 753 głosami 
ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw  (łączna liczba ważnych głosów to 5 199 753 z 
5 199 753  akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17%  kapitału zakładowego). 

 
 


