
Uchwały 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 16 lipca 2019 roku 

 
 

Uchwała nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 lipca 2019 r.  

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:  

§ 1 

Odwołuje się Pana Sławomira Łabigę z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 3.330.134 akcji, co stanowi 91,40% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 3.330.134, w tym 3.330.134 głosów „za”, 0 

głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została 

powzięta.  

Uchwała nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 lipca 2019 r. 

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:  

§ 1 

Odwołuje się Pana Tomasza Jarnickiego z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej. 



§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 3.330.134 akcji, co stanowi 91,40% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 3.330.134, w tym 3.330.134 głosów „za”, 0 

głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została 

powzięta.  

 

Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 lipca 2019 r. 

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:  

§ 1 

Odwołuje się Pana Kazimierza Więcek z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 3.330.134 akcji, co stanowi 91,40% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 3.330.134, w tym 3.330.134 głosów „za”, 0 

głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została 

powzięta.  

 

Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 lipca 2019 r. 

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki 



 

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:  

§ 1 

Odwołuje się Pana Tomasza Malinowskiego z pełnionej funkcji Członka Rady 

Nadzorczej.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 3.330.134 akcji, co stanowi 91,40% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 3.330.134, w tym 3.330.134 głosów „za”, 0 

głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została 

powzięta.  

 

Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 lipca 2019 r. 

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:  

§ 1 

Odwołuje się Panią Sylwię Błaszczak z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 3.330.134 akcji, co stanowi 91,40% kapitału 



zakładowego, głosów ważnych oddano 3.330.134, w tym 3.330.134 głosów „za”, 0 

głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została 

powzięta.   

Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 lipca 2019 roku 

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:  

§ 1 

1. Powołuje się Pana Sławomira Łabigę do pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 3.330.134 akcji, co stanowi 91,40% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 3.330.134, w tym 3.330.134 głosów „za”, 0 

głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została 

powzięta.   

Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 lipca 2019 roku 

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:  

§ 1 

1. Powołuje się Pana Przemysława Jaciubek do pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------  

2. Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady 

Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  



Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 3.330.134 akcji, co stanowi 91,40% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 3.330.134, w tym 3.330.134 głosów „za”, 0 

głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została 

powzięta.   

Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 lipca 2019 roku 

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:  

§ 1 

1. Powołuje się Pana Pawła Kaczmarka do pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 3.330.134 akcji, co stanowi 91,40% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 3.330.134, w tym 3.330.134 głosów „za”, 0 

głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została 

powzięta.   

Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 lipca 2019 roku 

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:  

§ 1 

1. Powołuje się Pana Tomasza Malinowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------  



§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 3.330.134 akcji, co stanowi 91,40% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 3.330.134, w tym 3.330.134 głosów „za”, 0 

głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została 

powzięta.   

Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 16 lipca 2019 roku 

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:  

§ 1 

1. Powołuje się Pana Rafała Szalca do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 

Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą oddano ważne głosy z 3.330.134 akcji, co stanowi 91,40% kapitału 

zakładowego, głosów ważnych oddano 3.330.134, w tym 3.330.134 głosów „za”, 0 

głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została 

powzięta.   

 

 

 


