
 

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

InteliWise Spółka Akcyjna w dniu 27 lipca 2021 r. 

 

 

Uchwała nr 1/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

„§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

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

§ 2 

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

 

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

powyższym brzmieniu oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy 

dwieście trzydzieści dwa) głosów, stanowiących 50,55%  (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć 

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

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

 

  

Uchwała nr 2/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad  

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

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

1.  Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------- 



 

 

 

2.  Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------- 

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------- 

4.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE 

S.A. w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2020.------------------------------------------------------------- 

6.  Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, a 

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

działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu 

dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.-------------------------------------- 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 

roku obrotowym 2020.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

obrotowy 2020.------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2020.------------------------------------------ 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2020.------------------------------------- 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.------------------ 

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

wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.------------------------------------------------ 

13.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.-------------------------------------------------- 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-------------------- 

15.  Wolne wnioski.----------------------------------------------------------------------------------------- 

16.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-------------------------------------- 

 



 

 

 

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

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.467.232 

(trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) 

akcji, stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów, ---------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów, głosów 

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

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

 

  

Uchwała nr 3/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 

 

„Zwyczajne 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 2020 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników 

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

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 

Spółki w roku obrotowym 2020. --------------------------------------------------------------------------  

§ 2  

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

 

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

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.467.232 

(trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) 



 

 

 

akcji, stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów, ---------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów, głosów 

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

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

 

  

Uchwała nr 4/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 

 

„Zwyczajne 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 

2020 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego 

sprawozdania finansowego, postanawia, co następuje: ------------------------------------------------  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki 

sporządzone za rok obrotowy 2020, które obejmuje: --------------------------------------------------  

1)  jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 73 572,84 zł,-------------------------------------- 

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

2020 r., które po stronie aktywów oraz po stronie pasywów wykazuje sumę 1 804 

898,23 zł,------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

kończący się 31 grudnia 2020 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 1 520 920,47 

zł,---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 

grudnia 2020 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 493 935,18 zł,-------- 



 

 

 

5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i 

inne noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 

grudnia 2020 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 3.467.232 

(trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem dwieście trzydzieści dwa) akcji, 

stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów, ------------------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem dwieście trzydzieści dwa) głosów, głosów przeciwnych ani 

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

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

 

  

Uchwała nr 5/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2020 

 

„Zwyczajne 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 2020 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z 

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

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2020. --------------------------------------  



 

 

 

§ 2  

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

 

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

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.467.232 

(trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) 

akcji, stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów, ---------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów, głosów 

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

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

 

  

Uchwała nr 6/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2020 

 

„Zwyczajne 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 2020 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z 

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

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2020, które obejmuje:---------------------- 

1)  skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 

2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 136 904,52 zł,------------------------------------------ 



 

 

 

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

2020 r., które po stronie aktywów oraz po stronie pasywów wykazuje sumę 1 530 797,23 

zł,---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

kończący się 31 grudnia 2020 r. wykazujące kapitał własny w kwocie 1 233 264,42 zł,----- 

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 

2020 r. wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 517 334,14 zł,----------------------- 

5) informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne 

noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 

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 3.467.232 

(trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) 

akcji, stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów, ---------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów, głosów 

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

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

 

  

Uchwała nr 7/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 

 

„Zwyczajne 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 2020 r. oraz po zapoznaniu się ze 

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

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza cały zysk netto osiągnięty przez Spółkę 

w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2020 r. w kwocie 73 572,84 zł na 

kapitał zapasowy Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------  

§ 2  

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

 

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

a) w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.467.232 

(trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) 

akcji, stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów, ---------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów, głosów 

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

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

 

  

Uchwała nr 8/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 lipca 2021 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Strzałkowskiemu z 

wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020 

 

„Zwyczajne 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 



 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi 

Strzałkowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020. -------------------  

§ 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 2.567.870 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt 

siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji, stanowiących 37,44 % 

(trzydzieści siedem i czterdzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego, 

to jest łącznie oddano 2.567.870 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem 

tysięcy osiemset siedemdziesiąt)  ważnych głosów, -----------------------------------  

c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 2.567.870 (dwa miliony pięćset 

sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów, głosów 

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

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

 

  

Uchwała nr 9/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z 

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020  

 

„Zwyczajne 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 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi 

Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020. ------  



 

 

 

§ 2 

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

 

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

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.467.232 

(trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) 

akcji, stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów, ---------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów, głosów 

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

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

 

Uchwała nr 10/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonywania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020 

 

„Zwyczajne 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 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z 

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020. -------------------------------  

§ 2  

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

 

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

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.467.232 

(trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) 



 

 

 

akcji, stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów, ---------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów, głosów 

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

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

 

Uchwała nr 11/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Macioch z wykonywania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020 

 

„Zwyczajne 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 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januszowi Macioch z 

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020. -------------------------------  

§ 2 

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

 

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

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.467.232 

(trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) 

akcji, stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów, ---------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów, głosów 

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



 

 

 

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

 

Uchwała nr 12/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Paul Bragiel z wykonywania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020 

 

„Zwyczajne 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 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Paul Bragiel z 

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020. -------------------------------  

§ 2  

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

 

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

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.467.232 

(trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) 

akcji, stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów, ---------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów, głosów 

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

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

 

Uchwała nr 13/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 



 

 

 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Adamskiemu z 

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020 

 

„Zwyczajne 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 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi 

Adamskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020. ------------  

§ 2  

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

 

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

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.467.232 

(trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) 

akcji, stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów, ---------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów, głosów 

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

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

 

Uchwała nr 14/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Siehień z wykonywania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020 

 

„Zwyczajne 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 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Siehień z 

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.  ------------------------------  

§ 2 

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

 

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

a) Akcjonariusz Grzegorz Siehień, 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 3.398.642 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt 

osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcji, stanowiących 49,55 % 

(czterdzieści dziewięć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, to jest łącznie oddano 3.398.642 (trzy miliony trzysta 

dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) ważnych głosów, ------  

c) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.398.642 (trzy miliony trzysta 

dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) głosów, głosów 

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

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

 

Uchwała nr 15/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Przegalińskiej-Skierkowskiej z 

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020 

 

„Zwyczajne 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 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Aleksandrze 



 

 

 

Przegalińskiej-Skierkowskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 

2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

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

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.467.232 

(trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) 

akcji, stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów, ---------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów, głosów 

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

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

 

  

Uchwała nr 16/27.07.2021 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 lipca 2021 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

„§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą InteliWISE Spółka Akcyjna (zwanej dalej 

„Spółką”), działając na podstawie art. 22 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady 

Nadzorczej Spółki Pana Marka Borzestowskiego  (PESEL 71112700193). ----------------------- 

§ 2 

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

 

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

a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.467.232 

(trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) 



 

 

 

akcji, stanowiących 50,55 % (pięćdziesiąt i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważnych głosów, ---------  

b) za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 3.467.232 (trzy miliony czterysta 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosów, głosów 

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

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

 

  

 


