
 

Uchwała nr 1/27.06.2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 

 

„§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana 

Marcina Strzałkowskiego. ---------------------------------------------------------------------------------   

§ 2 

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

 

 Pan Marcin Strzałkowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym za uchwałą w 

powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy 

trzydzieści sześć) głosów, stanowiących 56,32% (pięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści dwie 

setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----------------------------  

 

 Pan Marcin Strzałkowski wybór przyjął i jako Przewodniczący zarządził sporządzenie 

listy obecności. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że 

Walne Zgromadzenie zostało zwołane dnia 30 maja 2019 roku, to jest w terminie 

umożliwiającym odbycie Walnego Zgromadzenia do dnia 27 czerwca 2019 roku, w trybie 

art. 399 §1 i art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Spółki ogłoszenia zawierającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad 

oraz przesłanie raportu bieżącego zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że: ----------------------  

a) zgodnie z podpisaną listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu są 

reprezentowane 3.525.036 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy 



trzydzieści sześć) akcji, dających prawo do 3.525.036 (trzech milionów 

pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) głosów, co stanowi 

56,32% (pięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału 

zakładowego Spółki uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu, ----------------------------------------------------------------------------  

b) zgodnie z art. 49 Statutu Spółki do ważności Walnego Zgromadzenia 

wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę 

kapitału zakładowego Spółki, -----------------------------------------------------------  

c) reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406
1
 Kodeksu spółek 

handlowych. -------------------------------------------------------------------------------  

 W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że 

Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących 

uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Ad. pkt 4) porządku obrad. --------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący postawił wniosek o przegłosowanie porządku obrad w podanym 

wyżej brzmieniu. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 2/27.06.2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia 

 

„Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: ------------------------------------  

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia -------------------------------------------------------  

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------  

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------  

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. --------  

5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 



obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2018. ----------------  

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a 

także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 

2018, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 

2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------------------------------  

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2018. ------------------------------------------------------------------------------------  

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2018. -----------------------------  

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2018. ----------------  

11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. --------------  

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z 

wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku. ---------------------------------------  

13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku. ------------------------------  

14) Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------  

15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” --------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------  

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 

(trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, 

stanowiących 56,32% (pięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści dwie setne 

procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony 

pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, --------------  



b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset 

dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------  

 wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----------  

 

 Ad. pkt 5) porządku obrad. --------------------------------------------------------------------  

 

 W punkcie 5) porządku obrad Zarząd Spółki przedstawił Zgromadzeniu: sprawozdanie 

z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2018. -----------------------------------------  

 

 Ad. pkt 6) porządku obrad. --------------------------------------------------------------------  

 

 W punkcie 6) porządku obrad Członek Rady Nadzorczej – Jarosław Adamski 

przedstawił Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, 

a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu 

dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. ------------------------------------------  

 

 Ad. pkt 7) porządku obrad. --------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----------  

 

Uchwała nr 3/27.06.2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 



w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2018 

 

„Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 

Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników 

oceny tego sprawozdania z działalności, ----------------------------------------------------------------  

postanawia, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2  

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” ------------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------  

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 

(trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, 

stanowiących 56,32% (pięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści dwie setne 

procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony 

pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, --------------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset 

dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------  

 wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----------  

 

 Ad. pkt 8) porządku obrad. --------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----------  

 

Uchwała nr 4/27.06.2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 



z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 

 

„Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 1 

Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania 

finansowego, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

postanawia, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok 

obrotowy 2018, które obejmuje: -------------------------------------------------------------------------  

1) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 

2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 293 153,09 zł, ------------------------------------  

2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 

2018 r., które po stronie aktywów oraz po stronie pasywów wykazuje sumę 2 136 

107,57 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------  

3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy 

kończący się 31 grudnia 2018 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 1 689 690,90 zł,  

4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 

grudnia 2018 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 689 109,21 zł, --------  

5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i 

inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 

grudnia 2018 r. -------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” ------------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------  

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 

(trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, 

stanowiących 56,32% (pięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści dwie setne 

procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony 

pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, --------------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset 



dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------  

 wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----------  

 

 Ad. pkt 9) porządku obrad. --------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----------  

 

Uchwała nr 5/27.06.2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2018 

 

„Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po 

rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w 

roku obrotowym 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z 

wyników oceny tego sprawozdania z działalności, postanawia, co następuje: ---------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2018. ----------------------------------------------  

§ 2  

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” ------------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------  

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 

(trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, 

stanowiących 56,32% (pięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści dwie setne 

procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony 

pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, --------------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset 



dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------  

 wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----------  

 

 Ad. pkt 10) porządku obrad. -------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----------  

 

Uchwała nr 6/27.06.2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2018 

 

„Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po 

rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE 

S.A. za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z 

wyników oceny tego sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje: ----------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2018, które obejmuje: ------------------------------  

1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 

2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 241 084,89 zł, ------------------------------------  

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 

2018 r., które po stronie aktywów oraz po stronie pasywów wykazuje sumę 1 560 

830,15 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------  

3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 

sprawozdawczy kończący się 31 grudnia 2018 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 

1 082 654,04 zł, ------------------------------------------------------------------------------------  

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 

grudnia 2018 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 790 984,31 zł, --------  



5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i 

inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 

grudnia 2018 r. -------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” ------------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------  

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 

(trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, 

stanowiących 56,32% (pięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści dwie setne 

procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony 

pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, --------------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset 

dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------  

 wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----------  

 

 Ad. pkt 11) porządku obrad. -------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----------  

 

Uchwała nr 7/27.06.2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 

 

„Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na 

podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 2 Statutu Spółki, po 

rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w okresie 

sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2018 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia, co następuje: ---------------------  

§ 1 



Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza cały zysk netto osiągnięty przez Spółkę w okresie 

sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2018 r. w kwocie 293 153,09 zł na pokrycie strat 

Spółki z lat ubiegłych. -------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2  

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” ------------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------  

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 

(trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, 

stanowiących 56,32% (pięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści dwie setne 

procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony 

pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, --------------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset 

dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------  

 wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----------  

 

 Ad. pkt 12) porządku obrad. -------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----------  

 

Uchwała nr 8/27.06.2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Strzałkowskiemu z 

wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2018 

 

„Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 3 

Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

postanawia, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 



Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Strzałkowskiemu z 

wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2018. ------------------------------------------  

§ 2  

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” ------------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------  

a) Akcjonariusz Marcin Strzałkowski, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek 

handlowych nie brał udziału w głosowaniu, --------------------------------------------  

b) z zastrzeżeniem powyższego – w głosowaniu tajnym uchwałą nad powyższą 

uchwałą oddano ważne głosy z 2.831.441 (dwóch milionów ośmiuset 

trzydziestu jeden tysięcy czterystu czterdziestu jeden) akcji, stanowiących 

45,24% (czterdzieści pięć całych i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału 

zakładowego, to jest łącznie oddano 2.831.441 (dwa miliony osiemset 

trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden) ważnych głosów, ----------  

c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.831.441 (dwa miliony osiemset 

trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden) głosów, głosów 

przeciwnych ani wstrzymujących się nie było, ----------------------------------------  

 wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----------  

 

 Ad. pkt 13) porządku obrad. -------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: ------------  

 

Uchwała nr 9/27.06.2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z 

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018  

„Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 3 

Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

postanawia, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------  



§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z 

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018. ------------------------------  

§ 2 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” ------------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------  

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 

(trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, 

stanowiących 56,32% (pięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści dwie setne 

procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony 

pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, --------------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset 

dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------  

 wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----------  

 

Uchwała nr 10/27.06.2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg wykonywania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018 

 

„Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 3 

Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

postanawia, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonywania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018. ------------------------------------------------  

§ 2  

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” ------------------------------------------  



 

 Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------  

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 

(trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, 

stanowiących 56,32% (pięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści dwie setne 

procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony 

pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, --------------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset 

dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------  

 wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----------  

 

Uchwała nr 11/27.06.2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Macioch z wykonywania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018 

 

„Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 3 

Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

postanawia, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januszowi Macioch z wykonywania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018. ------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” ------------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------  

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 

(trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, 

stanowiących 56,32% (pięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści dwie setne 



procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony 

pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, --------------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset 

dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------  

 wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----------  

 

Uchwała nr 12/27.06.2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Paul Bragiel z wykonywania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018 

 

„Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 3 

Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

postanawia, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Paul Bragiel z wykonywania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018. ------------------------------------------------  

§ 2  

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” ------------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------  

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 

(trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, 

stanowiących 56,32% (pięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści dwie setne 

procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony 

pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, --------------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset 

dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------  



 wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----------  

 

Uchwała nr 13/27.06.2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Adamskiemu z 

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018 

 

„Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 3 

Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

postanawia, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Adamskiemu z 

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018. ------------------------------  

§ 2  

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” ------------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------  

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 

(trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, 

stanowiących 56,32% (pięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści dwie setne 

procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony 

pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, --------------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset 

dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------  

 wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----------  

 

Uchwała nr 14/27.06.2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  



z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Trojanowiczowi z 

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018 

 

„Walne Zgromadzenie InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 3 

Statutu Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

postanawia, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Trojanowiczowi z 

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018. ------------------------------  

§ 2  

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” ------------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził, że: ------------------------------------------------------------------  

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.525.036 

(trzech milionów pięciuset dwudziestu pięciu tysięcy trzydziestu sześciu) akcji, 

stanowiących 56,32% (pięćdziesiąt sześć całych i trzydzieści dwie setne 

procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.525.036 (trzy miliony 

pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) ważnych głosów, --------------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.525.036 (trzy miliony pięćset 

dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć) głosów, głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------  

 wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie. -----------  

 

 Ad. pkt 14) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------  

 

 W punkcie 14 porządku obrad nie podjęto żadnej uchwały. ---------------------------------  

 

 Ad. pkt 15) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------  

 

 Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia – 

Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.  


