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WYlPlIS 

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego 

(29.06.2018) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię 

notarialną w Warszawie przy ulicy Przemysława Gintrowskiego nr 34, w tej 

kancelarii sporządził: --------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mobile 

Partner Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-------------------------------

§ 1. Członek Zarządu Kamil Kita, jako osoba upoważniona przez

Zarząd Spółki, oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Mobile Partner Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o 

adresie spółki: 02-386 Warszawa, ulica Altowa nr 6 lok. 3, wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689, REGON: 

142416650, NIP: 5272629714 (zwanej dalej także „Spółką").-------------------

Kamil Kita okazał wydruk informacji odpowiadającej odpisowi 

aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 

z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm. ), według stanu na dzień 29 

czerwca 2 O 1 8 roku.----------------------------------------------------------------------

Potem Kamil Kita oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 11 :00 

Qedenastą) w siedzibie Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński - notariusz, 

Hubert Perycz - notariusz s.c. przy ul. Przemysława Gintrowskiego 34 w 

Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-------------------------

1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,------------------------

2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----------









































2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie

do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki.-----------

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania

wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:---------------

a. wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym

systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek

NewConnect), -------------------------------------------------------------------

b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki,-------

c. dokonania dematerializacji akcji serii F Spółki, a w szczególności, ale

nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów,

których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii F Spółki w

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-------

§5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że 

skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji 

jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy."--------------------------------------

N astępni e Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 

90.031.601 akcji, stanowiących 71,33 % kapitału zakładowego,----------------

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 90.031.601,-------------------

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 90.031.601 głosami za) podjęło

powyższą u eh walę.----------------------------------------------------------------------

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.---------------

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął 

Zgromadzenie.---------------------------------------------------------------------------
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