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Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

w dniu 27 czerwca 2017 roku. 

 

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 Andrzeja Basiaka. 

 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.308.000, 

co stanowi 94,89 % w kapitale zakładowym Spółki; 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.308.000 

głosów; 

 za przyjęciem uchwały oddano 46.308.000 głosów; 

 nikt nie głosował przeciwko; 

 nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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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 2016. 

5. Przedstawienie corocznej oceny Spółki, dokonanej przez Radę Nadzorczą z 

uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania 

ryzykiem istotnym dla Spółki. 

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 i sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego zysku. 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2016. 

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

obrotowym 2016. 

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym 

funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. 

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Maciejowi 

Orzechowskiemu, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku 

obrotowym 2016. 

11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 
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 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.308.000, 

co stanowi 94,89 % w kapitale zakładowym Spółki; 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.308.000 

głosów; 

 za przyjęciem uchwały oddano 46.308.000 głosów; 

 nikt nie głosował przeciwko; 

 nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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UCHWAŁA NR 3 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z 

DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2016 

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 2016 postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 

 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.308.000, 

co stanowi 94,89 % w kapitale zakładowym Spółki; 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.308.000 

głosów; 

 za przyjęciem uchwały oddano 46.308.000 głosów; 

 nikt nie głosował przeciwko; 

 nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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UCHWAŁA NR 4 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016 

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 2016, zamykającego się: 

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

4.577.961,56 PLN (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy 

dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy); 

(b) zyskiem netto w wysokości 53.081,78 PLN (pięćdziesiąt trzy tysiące 

osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy); 

(c) poziomem aktywów i pasywów w wysokości 7.450.720,73 PLN (siedem 

milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 

siedemdziesiąt trzy grosze); 

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016. 

 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.308.000, 

co stanowi 94,89 % w kapitale zakładowym Spółki; 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.308.000 

głosów; 

 za przyjęciem uchwały oddano 46.308.000 głosów; 

 nikt nie głosował przeciwko; 

 nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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UCHWAŁA NR 5 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU, OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ 

SPÓŁKĘ W ROKU OBROTOWYM 2016 

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

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki osiągnięty w roku 

obrotowym 2016 w kwocie 53.081,78 PLN zostaje w całości przeznaczony na 

pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych. 

 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.308.000, 

co stanowi 94,89 % w kapitale zakładowym Spółki; 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.308.000 

głosów; 

 za przyjęciem uchwały oddano 46.308.000 głosów; 

 nikt nie głosował przeciwko; 

 nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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UCHWAŁA NR 6 

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 2016. 

 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.308.000, 

co stanowi 94,89 % w kapitale zakładowym Spółki; 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.308.000 

głosów; 

 za przyjęciem uchwały oddano 46.308.000 głosów; 

 nikt nie głosował przeciwko; 

 nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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UCHWAŁA NR 7 

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 Pawłowi Marcinowi Nowodzińskiemu z tytułu pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. 

 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.308.000, 

co stanowi 94,89 % w kapitale zakładowym Spółki; 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.308.000 

głosów; 

 za przyjęciem uchwały oddano 46.308.000 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 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 2016. 

 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.308.000, 

co stanowi 94,89 % w kapitale zakładowym Spółki; 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.308.000 

głosów; 

 za przyjęciem uchwały oddano 46.308.000 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 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 2016. 

 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.308.000, 

co stanowi 94,89 % w kapitale zakładowym Spółki; 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.308.000 

głosów; 

 za przyjęciem uchwały oddano 46.308.000 głosów; 

 nikt nie głosował przeciwko; 

 nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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UCHWAŁA NR 10 

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 Markiewiczowi z tytułu pełnienia funkcji członka 

Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. 

 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.308.000, 

co stanowi 94,89 % w kapitale zakładowym Spółki; 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.308.000 

głosów; 

 za przyjęciem uchwały oddano 46.308.000 głosów; 

 nikt nie głosował przeciwko; 

 nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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UCHWAŁA NR 11 

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 2016. 

 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.308.000, 

co stanowi 94,89 % w kapitale zakładowym Spółki; 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.308.000 

głosów; 

 za przyjęciem uchwały oddano 46.308.000 głosów; 

 nikt nie głosował przeciwko; 

 nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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UCHWAŁA NR 12 

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 2016. 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.308.000, 

co stanowi 94,89 % w kapitale zakładowym Spółki; 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.308.000 

głosów; 

 za przyjęciem uchwały oddano 46.308.000 głosów; 

 nikt nie głosował przeciwko; 

 nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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UCHWAŁA NR 13 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA 

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI 

ZARZĄDU 

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 pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. 

 

 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 46.308.000, 

co stanowi 94,89 % w kapitale zakładowym Spółki; 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 46.308.000 

głosów; 

 za przyjęciem uchwały oddano 46.308.000 głosów; 

 nikt nie głosował przeciwko; 

 nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 

 

 


