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Uchwały 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku. 

 

 

Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:  ------------------------  

§ 1 

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrana Sylwia Błaszczak.  -  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------ 

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów 

„przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została 

powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:  ------------------------------------------------  
§ 1 

Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej. -------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  ------------------------------------------------------  
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Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą 

oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału zakładowego, głosów 

ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów „przeciw” ani 

„wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. --------------  

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -------------------------------------------------  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 11 maja 2017 r. 

przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------------------------------------  

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

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

i jego zdolności do podejmowania uchwał.  -------------------------------------------------  

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  --------------------------------------------------------------------  

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------  

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: ------------------------------------------------------------------  

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym 

się 31 grudnia 2016 roku, --------------------------------------------------------------------  

b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 

2016 roku, ----------------------------------------------------------------------------------------  

c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 

grudnia 2016 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,  sprawozdania finansowego 

Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 

kończący się 31 grudnia 2016 roku, ------------------------------------------------------  

d) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 

kończącym się 31 grudnia 2016 roku. ----------------------------------------------------  

7. Podjęcie uchwał w sprawie: ---------------------------------------------------------------------  

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 

kończącym się 31 grudnia 2016 roku, ---------------------------------------------------  
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b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący 

się 31 grudnia 2016 roku, -------------------------------------------------------------------  

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 

kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmującego sprawozdanie z wyników 

oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,  sprawozdania 

finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok 

obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, ----------------------------------------  

d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, --  

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, --------  

f)  udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 

roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Wolne głosy i wnioski.  ----------------------------------------------------------------------------  

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------ 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą 

oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału zakładowego, głosów 

ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów „przeciw” ani 

„wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. --------------  

 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1)  Kodeksu spółek handlowych, 

po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 

kończącym się 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( 

„Spółka”), postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 

działalności 4Mobility S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.  ------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  
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Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą 

oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału zakładowego, głosów 

ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów „przeciw” ani 

„wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. --------------  

 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

kończący się 31 grudnia 2016 roku 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1)  Kodeksu spółek handlowych, 

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 

grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „Spółka”), 

postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe 4Mobility 

S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. obejmujące:  ------------------------  

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się sumą 4 613 593,40 zł ( cztery miliony sześćset trzynaście 

tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy), ---------------------  

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., 

który wykazuje stratę netto w kwocie 527 205, 27 zł ( pięćset dwadzieścia 

siedem tysięcy dwieście pięć złotych dwadzieścia siedem groszy), ----------------  

3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 

2016 r. wykazujące przepływy pieniężne netto w kwocie 1 634 340,92 zł ( jeden 

milion sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 

dziewięćdziesiąt dwa grosze), ----------------------------------------------------------------  

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 

grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 

2 135 348,73 zł ( dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści 

osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze), ------------------------------------------------  

5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. ---------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  
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Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą 

oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału zakładowego, głosów 

ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów „przeciw” ani 

„wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. 

 

 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 

kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmującego sprawozdanie z wyników 

oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego 

Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący 

się 31 grudnia 2016 roku. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych,  po rozpatrzeniu 

sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 

roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o 

pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „ Spółka”) postanawia:  -------------------------------  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej 

Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmujące sprawozdanie 

z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania 

finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 

kończący się 31 grudnia 2016 roku. ------------------------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------   

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą 

oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału zakładowego, głosów 

ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów „przeciw” ani 

„wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. --------------  

   

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
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z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 

2016 roku ----------------------------------------------------------------------------------  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek 

Zarządu Spółki,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „Spółka”) 

postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 

527 205,27 zł ( pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięć złotych dwadzieścia 

siedem groszy) powstałą w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku 

zyskami, które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych. -------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą 

oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału zakładowego, głosów 

ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów „przeciw” ani 

„wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. --------------  

 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: udzielenia  Panu Pawłowi Klubie absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 

2016 r.  -------------------------------------------------------------------------------------  

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

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „ Spółka”) postanawia: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Klubie absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, a następnie członka 

Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym 

się 31 grudnia 2016 r.   -----------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 752.134, w tym 739.715 głosów „za”, 0 głosów 
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„przeciw” oraz 12.419 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została 

powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Kozakowi absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 

grudnia 2016 r. --------------------------------------------------------------------------   

 

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

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „ Spółka”) postanawia: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Kozakowi  absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie pełnienia 

przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.  ----------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 752.134, w tym 739.715 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw” oraz 12.419 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została 

powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: udzielenia  Panu Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 

grudnia 2016 r.  -------------------------------------------------------------------------  

 

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

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „ Spółka”) postanawia: 

§ 1 



 8 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez 

niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.  ------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 290.136 akcji, co stanowi 19,07% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 290.136, w tym 290.136 głosów „za”, głosów 

„przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została 

powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Przemysławowi Weremczukowi absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym 

się 31 grudnia 2016 r.  ----------------------------------------------------------------  

 

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

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „ Spółka”) postanawia: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przemysławowi Weremczukowi 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 

w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 

2016 r.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów 

„przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została 

powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 
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4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Maślance absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 

grudnia 2016 r.  -------------------------------------------------------------------------  

 

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

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „ Spółka”) postanawia: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Maślance absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 

pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r. --- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów 

„przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została 

powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: udzielenia Pani Monice Mankiewicz absolutorium z wykonania przez 

nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 

r.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „ Spółka”) postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Monice Mankiewicz absolutorium z 

wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia 

przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.  -------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  
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Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów 

„przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została 

powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Długiej absolutorium z wykonania przez 

nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 

r.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „ Spółka”) postanawia: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Agnieszce Długiej absolutorium z 

wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia 

przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.  -------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów 

„przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została 

powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Zielezińskiemu absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 

grudnia 2016 r. --------------------------------------------------------------------------   

 

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

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „ Spółka”) postanawia: 
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§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Rafałowi Zielezińskiemu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 

pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.  ---  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów 

„przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została 

powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: udzielenia Pani Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez 

nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 

r.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „ Spółka”) postanawia: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Sylwii Błaszczak absolutorium z 

wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia 

przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.  -------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów 

„przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została 

powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
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z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Błaszczak absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 

grudnia 2016 r.  -------------------------------------------------------------------------  

 

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

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „ Spółka”) postanawia: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Sławomirowi Błaszczak absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 

pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów 

„przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została 

powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym 

się 31 grudnia 2016 r.  ----------------------------------------------------------------  

 

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

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „ Spółka”) postanawia: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Michalikowi absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 

pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.  ---  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 474.417 akcji, co stanowi 31,18% kapitału 



 13 

zakładowego, głosów ważnych oddano 474.417, w tym 474.417 głosów „za”, głosów 

„przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została 

powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym 

się 31 grudnia 2016 r.  ----------------------------------------------------------------  

 

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

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „ Spółka”) postanawia: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Malinowskiemu 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 

w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 

2016 r.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów 

„przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została 

powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 maja 2017 roku 

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 

grudnia 2016 r.  -------------------------------------------------------------------------  

 

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

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4Mobility S.A. ( „ Spółka”) postanawia: 
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§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Lipińskiemu absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 

pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 752.134 akcji, co stanowi 49,44% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 752.134, w tym 752.134 głosów „za”, głosów 

„przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została 

powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


