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Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

w dniu 23 czerwca 2022 r. 
 
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 17:00  
Członek Zarządu – Pan  Łukasz Górski.----------------------------------------------- 
II. W tym miejscu Pan Łukasz Górski jako pełnomocnik jednego z 
akcjonariuszy, a to Pana Januarego Ciszewskiego zgłosił kandydaturę Pana 
Artura Górskiego na przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia, na 
co Pan Artur Górski wyraził zgodę.------------------------------------------------------ 

Pan Artur Górski stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy 
oddano z 10.770.274 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy 
dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią w przybliżeniu 45,89% 
(czterdzieści pięć i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału 
zakładowego, łącznie oddano 10.770.274 (dziesięć milionów siedemset 
siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym: 
„za” 10.770.274 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście 
siedemdziesiąt cztery) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 
głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę nr 1/06/2022 w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:---------------------------------- 

 
„Uchwała Nr 1/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 
 Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego.--------------- 
  

UCHWAŁA NR 2/06/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 

§ 1. 
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:----------------------- 
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1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------- 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------- 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------- 
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------------------- 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.- 
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.-- 
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.-------------------------- 
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.----------------------------------------- 
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie 

pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021.-------------------------------- 
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 

Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.--------- 
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady 

Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 
2021.-------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.--------------------------- 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu zależnego.------------------- 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich 

udziałów w spółce zależnej.----------------------------------------------------------- 
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii 
L, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii L oraz w sprawie zmiany 
Statutu Spółki.--------------------------------------------------------------------------- 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.------------------------------ 
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.---------------- 
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
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- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 3/06/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej  
 

§ 1  
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej 
Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu 
Walnego Zgromadzenia Spółki.----------------------------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 4/06/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
 w roku obrotowym 2021 

 
§ 1. 

 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 
Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 
grudnia 2021 r.------------------------------------------------------------------------------ 
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§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 5/06/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 
 za rok obrotowy 2021 

 
§ 1. 

 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
obrotowy 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., 
na które składa się:-------------------------------------------------------------------------- 
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-------------------------------------- 
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów 

i pasywów wykazuje sumę 751.314,36 zł (siedemset pięćdziesiąt jeden 
tysięcy trzysta czternaście złotych trzydzieści sześć groszy),--------------------- 

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do 
dnia 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 
1.301.271,43 zł (jeden milion trzysta jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt 
jeden złotych czterdzieści trzy grosze),---------------------------------------------- 

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 
2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,-------------------------------------------- 

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 
roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,-------------------------------------------------- 

- dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------- 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- 
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Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 6/06/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 
 

§ 1. 
 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po 
rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną 
w roku obrotowym 2021 w wysokości 1.301.271,43 zł pokryć w całości z 
kapitału zapasowego Spółki.-------------------------------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 7/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 czerwca 2022 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
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z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 
 

§ 1. 
 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Mrozowskiemu absolutorium z 
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za 
okres od 01.01.2021 roku do 31.08.2021 roku.----------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 8/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 czerwca 2022 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 
§ 1. 

 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie udziela Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z 
wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 
za okres od 01.01.2021 roku do 31.08.2021 roku.-------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.303.608,----------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 22,60 %,--------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 5.303.608,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 5.303.608,--------------------------------------------------------- 
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- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 
Pan Artur Górski nie brał udziału w głosowaniu. -------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 9/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 czerwca 2022 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 
 

§ 1. 
 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z 
wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za 
okres od 01.01.2021 roku do 31.08.2021 roku.----------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.066.666,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 34,37%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 8.066.666,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 8.066.666,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 
Pan Łukasz Górski jako pełnomocnik akcjonariusza Januarego Ciszewskiego nie 
brał udziału w głosowaniu. ---------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 10/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 czerwca 2022 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 
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§ 1. 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od 
01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.---------------------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 11/06/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 
Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 
 

§ 1. 
 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z 
wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 
obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.--------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
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- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 12/06/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

 
§ 1. 

 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela Panu Zbisławowi Lasek absolutorium z 
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 
2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.----------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 13/06/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

 
§ 1. 

 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z 
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siedzibą w Krakowie udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w 
okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.--------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.---------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 14/06/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

 
§ 1. 

 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 w 
okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.--------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 15/06/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

 
§ 1. 

 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie udziela Panu Markowi Sobieskiemu absolutorium z 
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 
2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.----------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 16/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 czerwca 2022 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 
 

§ 1. 
 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie udziela Pani Urszuli Radwańskiej absolutorium z 
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 
2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 07.12.2021 roku.----------------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- 
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Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 17/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 czerwca 2022 roku 
w sprawie dalszego istnienia Spółki 

 
§ 1. 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com S.A. z siedzibą w 
Krakowie, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie 
się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie 
wniosek Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o 
kontynuowaniu jej działalności.----------------------------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 18/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 czerwca 2022 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części 
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przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu zależnego 
 

1.  Działając na podstawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 k.s.h. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na zbycie na rzecz podmiotu zależnego, 
tj.  Ganador spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 
(KRS: 0000497726) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki 
obejmującej całość dotychczasowej działalności, stanowiącą wyodrębniony 
organizacyjnie i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Spółki zespół 
składników materialnych i niematerialnych potrzebnych do prowadzenia 
platformy o charakterze szkoleniowo-sportowym pod adresem 
www.topleveltennis.com, obejmujący w szczególności:-------------------------- 
a) pracowników i współpracowników; --------------------------------------------- 
b) aktywa trwałe;----------------------------------------------------------------------- 
c) kontrakty i inne umowy handlowe;----------------------------------------------- 
d) środki pieniężne i należności niezbędne do prowadzenia bieżącej 

działalności;-------------------------------------------------------------------------- 
e) wszelkie zobowiązania Spółki związane ze zorganizowaną częścią 

przedsiębiorstwa lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią 
zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług.----------------------------------------------------------------- 

§ 2 
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi w ramach wniesienia 
wkładu niepieniężnego bądź za zapłatą ceny wg uznania Zarządu Spółki.--------- 

§ 3 
1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 

czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w 
szczególności do:------------------------------------------------------------------------ 
a) ustalenia terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Spółki;----------------------------------------------------------- 
b) ustalenia szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Spółki, w tym wartości zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa Spółki;----------------------------------------------------------- 

c) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i 
niematerialnych oraz zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa;------------------------------------------------------------ 

d) ustalenia innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie 
wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie 
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okażą się konieczne dla wykonania niniejszej Uchwały.---------------------- 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------- 
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 19/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TOPLEVELTENNIS.COM 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej 

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej, o której 
mowa w punkcie 14. porządku obrad. --------------------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 20/06/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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TOPLEVELTENNIS.COM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 
zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki 
serii L, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii L oraz w sprawie zmiany 

Statutu Spółki 
 

Działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i 
art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w 
sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną 
papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 
Prospektowe”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TopLevelTennis.com 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:--------------------- 

§ 1 
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z 
kwoty 2.347.166,70 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto 
sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy) do kwoty 17.386.166,70 
zł (siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto 
sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy) tj. o kwotę 15.039.000,00 
zł (piętnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych zero groszy) 
poprzez emisję 150.390.000 (sto pięćdziesiąt milionów trzysta 
dziewięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L, o 
wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, 
oznaczonych numerami od L-000.000.001 do L-150.390.000 („Akcje serii 
L”).--------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Cena emisyjna jednej Akcji serii L wynosi 0,41 zł (zero złotych czterdzieści 
jeden groszy). -------------------------------------------------------------------------- 

3. Akcje serii L zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 3 000 
(trzech tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych zero 
groszy) każdy udział spółki Roof Renovation Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 2g, lok. 3.2, 45–129 
Opole, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000873045, której akta rejestrowe są 
przechowywane przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 387674796, NIP: 7543304363, o 
kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 
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zero groszy) - („Roof Renovation”), stanowiących 100% udziałów w 
kapitale w Roof Renovation, o wartości godziwej na dzień 1 maja 2022 roku 
w wysokości 61.740.000,00 zł (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset 
czterdzieści tysięcy złotych zero groszy), zgodnie z opinią biegłego 
rewidenta na temat wyceny przedsiębiorstwa oraz udziałów Roof 
Renovation sporządzoną przez biegłego rewidenta Agnieszkę Wesołowską 
(nr wpisu 12737) („Udziały Roof Renovation”). Walne Zgromadzenie 
zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 311 § 
1 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------ 

4. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: 
1) jeżeli Akcji serii L zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku 

papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w 
uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii L 
uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok 
obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego 
bezpośrednio rok obrotowy, w którym Akcje serii L zostały 
zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;--- 

2) jeżeli Akcji serii L zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku 
papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale 
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje serii L 
uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w 
którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku 
papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku 
obrotowego.------------------------------------------------------------------------- 

5. Wszystkie Akcje serii L zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji 
prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 
w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 
Prospektowego, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
następującym osobom, w następującej liczbie i w zamian za opisane poniżej 
wkłady niepieniężne:------------------------------------------------------------------- 
1) Rafałowi Wójcikowi w liczbie 59.404.050 (pięćdziesiąt dziewięć 

milionów czterysta cztery tysiące pięćdziesiąt) Akcji serii L, o łącznej 
wartości nominalnej 5.940.405,00 zł (pięć milionów dziewięćset 
czterdzieści tysięcy czterysta pięć złotych zero groszy) za łączną cenę 
emisyjną w wysokości 24.355.660,50 zł (dwadzieścia cztery miliony 
trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 
pięćdziesiąt groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład 
niepieniężny w postaci 1.185 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt pięć) 
Udziałów Roof Renovation o wartości nominalnej 100,00 zł każda, 
stanowiących 39,5 % wszystkich Udziałów Roof Renovation;-------------- 

2) Pawłowi Śnieżkowi w liczbie 39.853.350 (trzydzieści dziewięć milionów 
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osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) Akcji serii L, o 
łącznej wartości nominalnej  3.985.335,00 zł (trzy miliony dziewięćset 
osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych zero groszy) za 
łączną cenę emisyjną w wysokości 16.339.873,50 zł (szesnaście 
milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt 
trzy złote pięćdziesiąt groszy), które zostaną objęte w zamian za wkład 
niepieniężny w postaci 795 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć) Udziałów 
Roof Renovation o wartości nominalnej 100,00 zł każda, stanowiących 
26,5 % wszystkich Udziałów Roof Renovation;------------------------------- 

3) Tomaszowi Kochajkiewiczowi w liczbie 45.868.950 (czterdzieści pięć 
milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) 
Akcji serii L, o łącznej wartości nominalnej 4.586.895,00 zł (cztery 
miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 
pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w wysokości 
18.806.269,50 zł (osiemnaście milionów osiemset sześć tysięcy dwieście 
sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), które zostaną objęte 
w zamian za wkład niepieniężny w postaci 915 (dziewięćset piętnaście) 
Udziałów Roof Renovation o wartości nominalnej 100,00 zł każda, 
stanowiących 30,5 % wszystkich Udziałów Roof Renovation;-------------- 

4) spółce Wolpi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Opolu (KRS: 0000147063) w liczbie 5.263.650 (pięć milionów dwieście 
sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) Akcji serii L, o łącznej 
wartości nominalnej 526.365,00 zł (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy 
trzysta sześćdziesiąt pięć złotych zero groszy) za łączną cenę emisyjną w 
wysokości 2.158.096,50 zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy 
dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy), które zostaną objęte 
w zamian za wkład niepieniężny w postaci 105 (sto pięć) Udziałów Roof 
Renovation o wartości nominalnej 100,00 zł każda, stanowiących 3,5 % 
wszystkich Udziałów Roof Renovation;---------------------------------------- 

6. Oferta Akcji serii L skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub 
prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, 
na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty 
publicznej Akcji serii L nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia 
prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.----------------------- 

7. Umowy objęcia Akcji serii L zostaną zawarte do dnia 10 grudnia 2022 
roku.-------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia 
Udziałów Roof Renovation oraz ich przeniesienie na Spółkę nastąpi przed 
złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
objętego niniejszą uchwałą.----------------------------------------------------------- 

§ 2 
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WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU 
1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w 

całości prawa poboru Akcji serii L.-------------------------------------------------- 
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię 

uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru Akcji serii L oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii L. 
Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.---------------- 

§ 3 
DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii L będą 
przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w 
Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(„Ustawa o obrocie”) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów 
prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie 
Akcji serii L Spółki do obrotu na tym rynku oraz będą podlegać dematerializacji 
w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z Ustawą o 
obrocie.--------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 4 
UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia 
wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały.---------------- 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia 
szczegółowych warunków emisji Akcji serii L, w szczególności do:----------- 
a) zaoferowania Akcji serii L inwestorom wskazanym w § 1 ust. 5 

niniejszej Uchwały;---------------------------------------------------------------- 
b) określenia szczegółowych zasad wnoszenia wkładów na Akcje serii L; 
c) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii L oraz umów 

przeniesienia Udziałów Roof Renovation;------------------------------------- 
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do 
dematerializacji Akcji serii L oraz wprowadzenia Akcji serii L do obrotu w 
ASO, a w szczególności do:---------------------------------------------------------- 
a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych („KDPW”) 

umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych 
prowadzonym przez KDPW Akcji serii L;------------------------------------- 

b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu w 
ASO.--------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 5 
ZMIANA STATUTU 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w 
ten sposób, że § 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, 
następujące brzmienie:--------------------------------------------------------------------- 
„ 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.386.166,70 zł (siedemnaście milionów 

trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i 
siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 173.861.667 (sto siedemdziesiąt trzy 
miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) 
akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L o wartości 
nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.------------------ 

2. Kapitał zakładowy składa się z: ------------------------------------------------------ 
a) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych 

numerami od A-00.001 do A-12.000, o łącznej wartości nominalnej 
1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych zero groszy),---------------------- 

b) 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B, 
oznaczonych numerami od B-00.001 do B-58.000, o łącznej wartości 
5.800,00 zł (pięć tysięcy osiemset złotych zero groszy),---------------------- 

c) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, 
oznaczonych numerami od C-000.001 do C-190.000, o łącznej wartości 
nominalnej 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych zero groszy),----- 

d) 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, 
oznaczonych numerami od D-00.001 do D-22.800, o łącznej wartości 
nominalnej 2.280,00 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych zero 
groszy),------------------------------------------------------------------------------- 

e) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych 
numerami od E- 00.001 do E-12.000, o łącznej wartości nominalnej 
1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych zero groszy),---------------------- 

f) 2.205.200 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwieście) akcji na 
okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F-0.000.001 do F-
2.205.200, o łącznej wartości nominalnej 220.520,00 zł (dwieście 
dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych zero groszy),--------------- 

g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, 
oznaczonych numerami od G-0.000.001 do G-2.500.000, o łącznej 
wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 
zero groszy). ------------------------------------------------------------------------- 

h) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii H, oznaczonych 
numerami od H-0.000.001 do H-9.000.000, o łącznej wartości nominalnej 
900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych zero groszy). --------------------- 
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i) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii I, oznaczonych 
numerami od I-0.000.001 do I-4.000.000, o łącznej wartości nominalnej 
400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych zero groszy). ------------------------ 

j) 3.805.000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J, 
oznaczonych numerami od J-0.000.001 do J-3.805.000, o łącznej wartości 
nominalnej 380.500,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 
zero groszy).-------------------------------------------------------------------------- 

k) 1.666.667 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset 
sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii K, oznaczonych numerami 
od K-0.000.001 do K-1.666.667, o łącznej wartości nominalnej 
166.666,70 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 
złotych i siedemdziesiąt groszy).  ------------------------------------------------ 

l) 150.390.000 (sto pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) 
akcji na okaziciela serii L, oznaczonych numerami od L-000.000.001 do 
L-150.390.000, o łącznej wartości nominalnej 15.039.000,00 zł 
(piętnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych zero groszy).--- 

3. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J oraz K został opłacony gotówką, a w zakresie akcji na okaziciela 
serii L został rozliczony wkładem niepieniężnym w postaci 3 000 (trzech 
tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział 
spółki Roof Renovation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Opolu, ul. Kępska 2g, lok. 3.2, 45-129 Opole, zarejestrowanej w rejestrze 
przedsię-biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000873045, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy 
w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
REGON: 387674796, NIP: 7543304363, o kapitale zakładowym w 
wysokości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych zero groszy).”----------------- 

§ 6 
UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ 

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę 
Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze 
zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały nr 
20/06/2022.---------------------------------------------------------------------------------- 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że 
podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem 
dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego.----------------------------------------------------------- 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
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- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 21/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TOPLEVELTENNIS.COM 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 
 

 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie spółki TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------- 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten 
sposób, że:----------------------------------------------------------------------------------- 
 
1) § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:------------------------ 

„§ 1 
1.  Spółka działa pod firmą Roof Renovation Spółka Akcyjna. Spółka może 

używać skrótu firmy Roof Renovation S.A.----------------------------------------- 
2.  Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Roof Renovation 

S.A.”--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2) § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------- 

„§ 2 
Siedzibą Spółki jest Opole.”--------------------------------------------------------------- 
 
3) § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------- 

„§ 7  
Przedmiotem działalności Spółki jest: --------------------------------------------------- 
a) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),------------------ 
b) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),---------------------------------------- 
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c) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 
(PKD 23),--------------------------------------------------------------------------------- 

d) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),--- 
e) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),------------- 
f) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalność powiązaną (PKD 62),--------------------------------- 
g) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne 

(PKD 71),--------------------------------------------------------------------------------- 
h) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),---------- 
i) stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), ----- 
j) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (PKD 70.22.Z),------------------------------------------------------------ 
k) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 

82.30.Z),----------------------------------------------------------------------------------- 
l) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), --------------------------------- 
m) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),------------------------------ 
n) wydawanie książek (PKD 58.11.Z), -------------------------------------------------- 
o) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 

58.12.Z),----------------------------------------------------------------------------------- 
p) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), ----------------------------------------------------- 
q) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), --------------- 
r) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -------------------------------- 
s) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność (PKD 63.11.Z),-------------------------------------------------- 
t) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),---------------------------------- 
u) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),----------------------- 
v) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z), ------------------------------- 
w) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), --------------------------------------------------- 
x) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z), ---------------- 
y) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z), ------------------------------------------- 
z) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych (PKD 59.11.Z),--------------------------------------------------------- 
aa) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD74.90.Z), ---------------------------------------------------- 
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bb) pozostałe pozaszkolne formy edukacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(PKD 85.59.B). -------------------------------------------------------------------------- 

 
Jeżeli na prowadzenie danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub 
zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego 
zezwolenia lub koncesji.”------------------------------------------------------------------ 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 22/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TOPLEVELTENNIS.COM 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

§ 1. 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Monikę Górską.--- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 
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Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 23/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TOPLEVELTENNIS.COM 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

§ 1. 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Natalię Górską.---- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 24/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TOPLEVELTENNIS.COM 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

§ 1. 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka 
Sobieskiego.--------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- 
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Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 25/06/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TOPLEVELTENNIS.COM 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 czerwca 2022 roku 
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 
§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Wykurz.-- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 26/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TOPLEVELTENNIS.COM 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 
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§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Wójcik 
na nową kadencję.--------------------------------------------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 27/06/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TOPLEVELTENNIS.COM 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 czerwca 2022 roku 
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 
§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Martę 
Kochajkiewicz na nową kadencję.-------------------------------------------------------- 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
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Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 28/06/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TOPLEVELTENNIS.COM 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 czerwca 2022 roku 
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 
§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Sandrę Śnieżek na 
nową kadencję.------------------------------------------------------------------------------ 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 28/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TOPLEVELTENNIS.COM 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

§ 1. 
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Mrzygłód 
na nową kadencję.--------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- 
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Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia 
ogłosił wyniki:------------------------------------------------------------------------------- 
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10.770.274,--------------------------- 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 45,89%,---------- 
- łączna liczba ważnych głosów: 10.770.274,------------------------------------------- 
- liczba głosów „za”: 10.770.274,--------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „przeciw”: 0,-------------------------------------------------------------- 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.----------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.----------------------------------------- 


