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Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  

Spark VC S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 19 lipca 2017 r. 

 

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczył tylko jeden akcjonariusz, wobec czego 

zgodnie z art. 420 § 4 KSH odstąpiono od przeprowadzania tajnych głosowań. ---  

 

UCHWAŁA NR 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC Spółka 

Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera 

Pana Dominika Dymeckiego. --------------------------------------------------------------  

 

§ 2. 

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

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. Przyjęcie porządku obrad 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC Spółka Akcyjna przyjmuje 

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

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------------------------  

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------  

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; ---------------------------------------  
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4) Przyjęcie porządku obrad; ---------------------------------------------------------------  

5) Podjęcie uchwał w sprawie: -------------------------------------------------------------  

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

rok 2016,  -------------------------------------------------------------------------------  

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,   

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 

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

d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2016, --------------------------------------  

e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki 

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, ------------------------------  

f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,---------------------------------------- 

6) Wolne wnioski;--------------------------------------------------------------------------- 

7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------ 

 

§ 2. Wejście w życie 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki za rok 2016 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 

KSH, uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------   

 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. i po 

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza 

się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. ----------------------------   

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------  
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W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 

2016 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 

KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, 

co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------   

 

§ 1. 
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i po zapoznaniu się 

z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się 

sprawozdanie finansowe Spark VC Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 r. do 

31.12.2016 r. obejmujące w szczególności: ----------------------------------------------  

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------------  

2. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 

31.12.2016 r., ------------------------------------------------------------------------------  

3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., --------------  

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 

31.12.2016 r., ------------------------------------------------------------------------------  

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,  

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------  

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000  głosów,  ----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  
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Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 

z działalności w roku 2016 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: ------------------------------  

 

§ 1. 
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spark VC S.A. 

z działalności w 2016 r.  --------------------------------------------------------------------  

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000  głosów,  ----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2016 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 

348 KSH uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------   

 

§ 1. 
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty 

Spółki za 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego 

wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za 

rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 149 731,29 zł 

z kapitału zapasowego Spółki. -------------------------------------------------------------  



5 

 

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Miskowi pełniącemu 

funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r. 

  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 

KSH uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------  

 

§ 1. 
Udziela się Panu Edwardowi Miskowi absolutorium z wykonywania przez niego 

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r. -----------------------------------------   

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000  głosów,  ----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 
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w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Golańskiemu pełniącemu 

funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 r. 

  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 

KSH uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------   

 

§ 1. 
Udziela się Panu Arturowi Golańskiemu absolutorium z wykonywania przez 

niego obowiązków Prezesa Zarzadu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki 

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

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu pełniącemu 

funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r. 

  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 

KSH uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------  

 

§ 1. 
Udziela się Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania przez 

niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r. ----------------------------------  

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  
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- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wójciakowi pełniącemu 

funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 

KSH uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------   

 

§ 1. 
Udziela się Panu Grzegorzowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez 

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. ----------------------   

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi pełniącemu 

funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 

KSH uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------  

 

§ 1. 
Udziela się Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania 

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. ---------------  
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§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------------  

 

UCHWAŁA NR 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Felicji Wójciak pełniącej funkcję 

Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 

KSH uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------  

 

§ 1. 
Udziela się Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----------------------------  

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 
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w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Waldman pełniącemu funkcję 

Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 

KSH uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------  

 

§ 1. 
Udziela się Panu Davidowi Waldman absolutorium z wykonywania przez niego 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----------------------------  

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Josephowi D’Agostino pełniącemu 

funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 

KSH uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------  

 

§ 1. 
Udziela się Panu Josephowi D’Agostino absolutorium z wykonywania przez 

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. ----------------------  

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  
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- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Natalya Rudman pełniącej funkcję 

Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 

KSH uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------  

 

§ 1. 
Udziela się Pani Natalya Rudman absolutorium z wykonywania przez nią 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----------------------------  

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 1. 
David Waldman zostaje odwołany ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -------------  

 

§ 2. 
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Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  -------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 1. 
Natalya Rudman zostaje odwołana ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -------------  

 

§ 2. 

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

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  
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§ 1. 
Paweł Jeleniewski zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----------  

 

§ 2. 

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

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 1. 
Małgorzata Dymecka zostaje powołana do składu Rady Nadzorczej Spółki. -------  

 

§ 2. 

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

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 
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w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 1. 
Edyta Jeleniewska zostaje powołana do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----------  

 

§ 2. 

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

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 1. 
Paweł Kruczewski zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki. ----------  

 

§ 2. 

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

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  
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UCHWAŁA NR 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 

Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 19 lipca 2017 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co 

następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 1. 
Artur Zięba zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki. -------------------  

 

§ 2. 

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

 

W głosowaniu jawnym oddano 53.250.000 ważnych głosów z 53.250.000 

akcji stanowiących 53,25% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -------------------  

- za uchwałą: 53.250.000 głosów,  -----------------------------------------------------  

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------  

 

Uchwała została podjęta. ----------------------------------------------------------------  


