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UCHWAŁA NR 1 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Orzechowskiego.”----------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia stosownie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych 

zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez 

akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i 

stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecny 1 

(jeden) Akcjonariusz reprezentujący 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta 

osiem tysięcy) akcji, na ogólną liczbę 48.800.000 (czterdzieści osiem milionów 

osiemset tysięcy) akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie 

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo 

zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na 

stronie internetowej spółki https://www.mpay.pl/ (https://www.mpay.pl/relacje-

inwestorskie/wza/id/5) w dniu 31 maja 2016 roku oraz w sposób określony dla 

przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 31 

maja 2016 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu 

informatycznego ESPI w dniu 2 czerwca 2016 roku. Wobec powyższego 

Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem 

obrad.----------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 2 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

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

Zatwierdza się zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia porządek obrad w następującym brzmieniu:----- 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------- 

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

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.------------------- 

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 

roku obrotowym 2015.--------------------------------------------------------------------

------- 

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny 

sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.--------------------------- 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki w roku 

obrotowym 2015.--------------------------------------------------------------------------- 

7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, osiągniętego przez Spółkę w roku 

obrotowym 2015.--------------------------------------------------------------------------- 

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym 

funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.--------------------- 

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Jackowi 

Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku 

obrotowym 2015.--------------------------------------------------------------------------- 

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Maciejowi 

Orzechowskiemu z tytułu pełnionych funkcji w Zarządzie Spółki w roku 

obrotowym 2015.--------------------------------------------------------------------------- 

11. Wolne wnioski.”---------------------------------------------------------------------------- 
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Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania 

Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,69 % w kapitale 

zakładowym Spółki;----------------------------------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;---------------------------- 

 za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta 

osiem tysięcy) głosów;-------------------------------------------------------------------- 

 nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- 

 nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu 

jawnym.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 3 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z 

DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.”------------------- 

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania 

Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,69 % w kapitale 

zakładowym Spółki;----------------------------------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;---------------------------- 

 za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta 

osiem tysięcy) głosów;-------------------------------------------------------------------- 

 nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- 

 nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu 

jawnym.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 4 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ 

SPÓŁKI Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ORAZ SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 

„Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po 

przedstawieniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania z oceny 

sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie 

Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w 

roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.” 

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania 

Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,69 % w kapitale 

zakładowym Spółki;----------------------------------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;---------------------------- 

 za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta 

osiem tysięcy) głosów;-------------------------------------------------------------------- 

 nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- 

 nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu 

jawnym.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 5 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, zamykającego się:------------------------------ 

(a) kwotą przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 

6.077.580,71 PLN,------------------------------------------------------------------------- 

(b) zyskiem netto w wysokości 147.571,73 PLN,----------------------------------------- 

(c) poziomem aktywów oraz pasywów w wysokości 7.174.165,28 PLN,------------- 

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015.”-------------------- 

Z uwagi na fakt, iż zmieniony projekt uchwały pochodzi od jedynego akcjonariusza 

obecnego na niniejszym Zgromadzeniu, Przewodniczący zaproponował poddanie pod 

głosowanie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Spółki – 

spółkę pod firmą Grupa „LEW” SA z siedzibą w Częstochowie.--------------------------  

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił jego wyniki:--------- 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,69 % w kapitale 

zakładowym Spółki;----------------------------------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;---------------------------- 

 za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta 

osiem tysięcy) głosów;-------------------------------------------------------------------- 

 nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- 

 nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała w brzmieniu zaproponowanym 

przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą Grupa „LEW” SA z siedzibą w 
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Częstochowie  została przyjęta w głosowaniu jawnym.--------------------------------------

------------------ 

Wobec podjęcia wyżej wymienionej uchwały, Przewodniczący uznał za 

bezprzedmiotowe poddanie pod głosowanie uchwały w pierwotnie zaproponowanym 

brzmieniu.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 6 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU, OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ SPÓŁKĘ 

W ROKU OBROTOWYM 2015 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 

2015 w kwocie 147.571,73 PLN zostaje w całości przeznaczony na pokrycie strat 

poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych.”---------------------------------------------- 

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu jawnego głosowania 

Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,69 % w kapitale 

zakładowym Spółki;----------------------------------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;---------------------------- 

 za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta 

osiem tysięcy) głosów;-------------------------------------------------------------------- 

 nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- 

 nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu 

jawnym.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 7A 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY 

NADZORCZEJ 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić 

absolutorium Panu Piotrowi Polanowskiemu z tytułu pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.”-------------------

------------------------------- 

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania 

Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,69 % w kapitale 

zakładowym Spółki;----------------------------------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;---------------------------- 

 za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta 

osiem tysięcy) głosów;-------------------------------------------------------------------- 

 nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- 

 nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 7B 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY 

NADZORCZEJ 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić 

absolutorium Panu Andrzejowi Basiakowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.”-------------------------------------------------

----------------------- 

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania 

Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,69 % w kapitale 

zakładowym Spółki;----------------------------------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;---------------------------- 

 za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta 

osiem tysięcy) głosów;-------------------------------------------------------------------- 

 nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- 

 nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 7C 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY 

NADZORCZEJ 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić 

absolutorium Panu Michałowi Bieniakowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.”------------------------------------------------- 

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania 

Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,69 % w kapitale 

zakładowym Spółki;----------------------------------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;---------------------------- 

 za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta 

osiem tysięcy) głosów;-------------------------------------------------------------------- 

 nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- 

 nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 7D 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY 

NADZORCZEJ 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić 

absolutorium Panu Arturowi Gaborowi z tytułu pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.”-------------------------------------------------

-------------------------- 

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania 

Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,69 % w kapitale 

zakładowym Spółki;----------------------------------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;---------------------------- 

 za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta 

osiem tysięcy) głosów;-------------------------------------------------------------------- 

 nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- 

 nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 7E 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY 

NADZORCZEJ 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić 

absolutorium Panu Radosławowi Sosnowskiemu z tytułu pełnienia funkcji członka 

Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.”------------------------------------------

---------------------- 

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania 

Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,69 % w kapitale 

zakładowym Spółki;----------------------------------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;---------------------------- 

 za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta 

osiem tysięcy) głosów;-------------------------------------------------------------------- 

 nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- 

 nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 8 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM JACKOWI 

BYKOWSKIEMU Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU 

SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić 

absolutorium Panu Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 

Spółki w roku obrotowym 2015.”----------------------------------------------------------------

------------------ 

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania 

Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,69 % w kapitale 

zakładowym Spółki;----------------------------------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;---------------------------- 

 za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta 

osiem tysięcy) głosów;-------------------------------------------------------------------- 

 nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- 

 nikt nie wstrzymał się od głosu;--------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 9 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM MACIEJOWI 

ORZECHOWSKIEMU Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI W ZARZĄDZIE 

SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2015 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić 

absolutorium Panu Maciejowi Orzechowskiemu z tytułu pełnionych przez niego 

funkcji w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015, tj. funkcji Wiceprezesa Zarządu 

Spółki oraz Prezesa Zarządu Spółki.”-----------------------------------------------------------

------------------------- 

Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania 

Przewodniczący ogłosił jego wyniki:------------------------------------------------------------ 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy), co stanowi 86,69 % w kapitale 

zakładowym Spółki;----------------------------------------------------------------------- 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 42.308.000 

(czterdzieści dwa miliony trzysta osiem tysięcy) głosów;---------------------------- 

 za przyjęciem uchwały oddano 42.308.000 (czterdzieści dwa miliony trzysta 

osiem tysięcy) głosów;-------------------------------------------------------------------- 

 nikt nie głosował przeciwko;------------------------------------------------------------- 

 nikt nie wstrzymał się od głosu;---------------------------------------------------------- 


