
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Madmind Studio Spółka Akcyjna z
siedzibą w Bydgoszczy

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  409  §  1  Kodeksu  spółek  handlowych  postanawia
dokonać wyboru … na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia: 

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie  prawidłowości  zwołania  Zgromadzenia,  jego  ważności  i  zdolności  do

podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 

5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  Zarządu  z

działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego

Spółki za rok obrotowy 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

8. Podjęcie  uchwał  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  członkom  organów  Spółki  z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.



9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

10. Podjęcie  uchwały  w  przedmiocie  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Przewodniczącej  Rady
Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  1)  Kodeksu  spółek  handlowych,  po
rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, obejmujące
okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  1)  Kodeksu  spółek  handlowych,  po
rozpatrzeniu,  zatwierdza  sprawozdanie  finansowe  Spółki  za  okres  od  01.01.2021  r.  do  dnia
31.12.2021 r., obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2021 roku wskazujący po

stronie  aktywów  i  pasywów  kwotę  6 284 385,21  złotych  (sześć  milionów  dwieście

osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia jeden groszy);

2. rachunek  zysków i  strat  za okres  od  1 stycznia  2021 roku do 31  grudnia  2021 roku

zamykający się stratą netto w wysokości 525 645,26 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy

sześćset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia sześć groszy);

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;



4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych;

5. informację  dodatkową  obejmującą  wprowadzenie  do  sprawozdania  finansowego  oraz

dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  2)  Kodeksu  spółek  handlowych,
postanawia,  że  strata  Spółki  za  okres  od  01.01.2021  r.  do  dnia  31.12.2021  r.  w  wysokości
525 645,26 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści  pięć złotych dwadzieścia
sześć groszy) zostanie pokryta z kapitału rezerwowego oraz zysków lat przyszłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 
z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Dutkiewiczowi – absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 
z dnia … czerwca 2022 r.



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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Danielowi Witkowi – absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 16.03.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 
z dnia … czerwca 2022 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
Członka Rady Nadzorczej  Spółki  – Alana Barczaka – absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 16.03.2021 r.

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 
z dnia … czerwca 2022 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Justynie Łusiak – absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków w okresie od dnia 16.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 
z dnia … czerwca 2022 r.



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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  – Justynie Łusiak – absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 15.03.2021 r.

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 
z dnia … czerwca 2022 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Małeckiemu – absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w okresie od dnia 16.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 
z dnia … czerwca 2022 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Supłowi – absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w okresie od dnia 16.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 
z dnia … czerwca 2022 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Czarneckiemu – absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 
z dnia … czerwca 2022 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kacprowi Baryle – absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 
z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie § 14 ust. 3a Statutu Spółki zatwierdza powołanie Pana
Andrzeja Jankowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, które nastąpiło na mocy uchwały nr
1/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 maja 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 
z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą
w  Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  392  §  1  Kodeksu  spółek  handlowych,  ustala
miesięczne  wynagrodzenie  dla  Przewodniczącej  Rady  Nadzorczej  –  Justyny  Łusiak  –  w
wysokości 2 026,37 zł (dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych trzydzieści siedem groszy) brutto
wypłacane od 01 lipca 2022 roku.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 



Warszawa, dnia 31 maja 2022 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
na dzień ogłoszenia o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem
ul. Grunwaldzka  229,  85-451  Bydgoszcz,  wpisanej  do  rejestru  przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS:
0000881025  („Spółka”),  kapitał  zakładowy  5 999 000,00  zł,  kapitał  wpłacony
5 999 000,00 zł, NIP: 9671371805, REGON: 363796740, działając na podstawie art.
4023 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że kapitał zakładowy Spółki
wynosi 5 999 000,00 zł i dzieli się na 11 998 000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł
każda, uprawniających do 11 998 000 głosów.



PEŁNOMOCNICTWO WRAZ Z 
FORMULARZEM DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ

PEŁNOMOCNIKA 
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ

MADMIND STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKU 

(wypełnia Akcjonariusz będący os. fizyczną)

Ja,  niżej  podpisany/a……………………….……………………………………..….…...

…….., 

syn/córka  ……………………..……….……..,  PESEL:  ……….……….…...

…………………., 

zamieszkały/a:…………………………………………………………………………..………,

legitymujący/a  się  dowodem osobistym  …………...….… ważnym  do dnia  …….…..……

roku, 

kontakt  e-mail:  ……………………………,  kontakt  telefoniczny:

……………………………..,

posiadający/a …………………………………….. sztuk akcji,

(wypełnia  Akcjonariusz  będący  osobą  prawną  lub  inną  jednostką  organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej) 

Ja/My, niżej podpisany/a/i………………….…………………………………..….…...…….., 

reprezentujący  …………….……….……………………z  siedzibą  w  ….……………...

……..., 

przy  (adres)

………………………………………………………………………………………..

wpisaną  do  (nazwa  rejestru)…………………..

…………………………………………………….

pod  numerem:…...

………………………………………………………………………………, 

kontakt  e-mail:  ……………………………,  kontakt  telefoniczny:

……………………………..,

posiadający/a …………………………………….. sztuk akcji,



ustanawiam/y Pełnomocnikiem ……………………………………………..………...……..,

syna/córkę  …….……………..…...….……..,  PESEL:  ……….……………...

…………………., 

zamieszkałego/ą:……………………………………………………………………...

…………, 

legitymującym/ą  się  dowodem  osobistym  …………...….… ważnym  do  dnia  ……...……

roku, 

kontakt  e-mail:  ……………………………,  kontakt  telefoniczny:  ……………….

……………...

i  upoważniam  go/ją  do  reprezentowania  Akcjonariusza  na  Zwyczajnym  Walnym

Zgromadzeniu spółki pod firmą:  Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (KRS:

0000881025), dalej zwaną „Spółką”, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Pełnomocnik  uprawniony  jest  do  wykonywania  w  imieniu  Akcjonariusza  wszystkich
uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co
do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik może/nie może* reprezentować również innych Akcjonariuszy Spółki.

Pełnomocnik  pozostaje/nie  pozostaje*  umocowany  do  reprezentowania  Akcjonariusza  na
Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  również  w  przypadku  zmiany  terminu  odbycia
Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  oraz  w  przypadku  ogłoszenia  przerwy  w obradach
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

………………………………………………………………….

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

Załącznik:

- instrukcja głosowania.



Załącznik nr 1 do pełnomocnictwa na Zwyczajne  Walne Zgromadzenie  spółki  pod firmą:
MADMIND STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (KRS: 0000881025) w dniu 30
czerwca 2022 roku

Instrukcja głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod
firmą: MADMIND STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (KRS:  0000881025) w
dniu 30 czerwca 2022 roku

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  pod  firmą  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
postanawia dokonać wyboru … na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  pod  firmą  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą  w  Bydgoszczy  („Spółka”),  postanawia  przyjąć  następujący  porządek  obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 



1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości  zwołania Zgromadzenia,  jego ważności  i  zdolności  do

podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 

5. Podjęcie  uchwały w sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  Zarządu  z

działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

8. Podjęcie  uchwał  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  członkom  organów  Spółki  z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącej Rady
Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2021



Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  pod  firmą  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą  w  Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  1)  Kodeksu  spółek
handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021
roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2021 

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  pod  firmą  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą  w  Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  1)  Kodeksu  spółek
handlowych,  po  rozpatrzeniu,  zatwierdza  sprawozdanie  finansowe  Spółki  za  okres  od
01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., obejmujące:

1. sprawozdanie  z  sytuacji  finansowej  (bilans)  na  dzień  31  grudnia  2021  roku

wskazujący  po  stronie  aktywów  i  pasywów  kwotę  6 284 385,21  złotych  (sześć

milionów  dwieście  osiemdziesiąt  cztery  tysiące  trzysta  osiemdziesiąt  pięć  złotych

dwadzieścia jeden groszy);

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

zamykający  się  stratą  netto  w  wysokości  525 645,26  zł  (pięćset  dwadzieścia  pięć

tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia sześć groszy);

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych;



5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  pod  firmą  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą  w  Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  2)  Kodeksu  spółek
handlowych, postanawia, że strata Spółki za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w
wysokości 525 645,26 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych
dwadzieścia  sześć  groszy)  zostanie  pokryta  z  kapitału  rezerwowego  oraz  zysków  lat
przyszłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr …



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2021

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  pod  firmą  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą  w  Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  3)  Kodeksu  spółek
handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Dutkiewiczowi – absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia … czerwca 2022 r.

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

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  pod  firmą  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą  w  Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  3)  Kodeksu  spółek
handlowych,  udziela  Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  Spółki  –  Danielowi  Witkowi  –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia
16.03.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia … czerwca 2022 r.

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

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  pod  firmą  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą  w  Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  3)  Kodeksu  spółek
handlowych, udziela Członka Rady Nadzorczej Spółki – Alana Barczaka – absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 16.03.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia … czerwca 2022 r.

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



Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  pod  firmą  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą  w  Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  3)  Kodeksu  spółek
handlowych,  udziela  Przewodniczącej  Rady  Nadzorczej  Spółki  –  Justynie  Łusiak  –
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 16.03.2021 r. do dnia
31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia … czerwca 2022 r.

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

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  pod  firmą  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą  w  Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  3)  Kodeksu  spółek
handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Justynie Łusiak – absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 15.03.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr …



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia … czerwca 2022 r.

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

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  pod  firmą  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą  w  Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  3)  Kodeksu  spółek
handlowych,  udziela  Członkowi  Rady  Nadzorczej  Spółki  –  Markowi  Małeckiemu  –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16.03.2021 r. do dnia
31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia … czerwca 2022 r.

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

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  pod  firmą  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą  w  Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  3)  Kodeksu  spółek
handlowych,  udziela  Członkowi  Rady  Nadzorczej  Spółki  –  Tomaszowi  Supłowi  –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16.03.2021 r. do dnia
31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia … czerwca 2022 r.

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

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  pod  firmą  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą  w  Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  3)  Kodeksu  spółek
handlowych,  udziela  Członkowi Rady Nadzorczej  Spółki  –  Grzegorzowi  Czarneckiemu –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia
31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia … czerwca 2022 r.



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

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  pod  firmą  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą  w  Bydgoszczy  („Spółka”),  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  3)  Kodeksu  spółek
handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kacprowi Baryle – absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej 

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  spółki  pod  firmą:  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”),  na podstawie § 14 ust.  3a  Statutu Spółki  zatwierdza
powołanie Pana Andrzeja Jankowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, które nastąpiło
na mocy uchwały nr 1/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 maja 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia … czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  spółki  pod  firmą:  Madmind  Studio  Spółka  Akcyjna  z
siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
ustala miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Justyny Łusiak – w
wysokości  2 026,37 zł  (dwa tysiące  dwadzieścia  sześć złotych  trzydzieści  siedem groszy)
brutto wypłacane od 01 lipca 2022 roku.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJE SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA

PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

LICZBA AKCJI:

____________

 SPRZECIW DO
PROTOKOŁU

Uzasadnienie sprzeciwu:

………………………………………………………………….

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza



Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Zarząd spółki pod firmą Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem
ul. Grunwaldzka  229,  85-451  Bydgoszcz,  wpisanej  do  rejestru  przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS:
0000881025  („Spółka”),  kapitał  zakładowy  5 999 000,00  zł,  kapitał  wpłacony
5 999 000,00 zł, NIP: 9671371805, REGON: 363796740, działając na podstawie art. 399
§ 1 w zw. z art.  4021 i  4022 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) zwołuje na dzień 30
czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w
Warszawie  w  Kancelarii  Notarialnej  Klaudia  Mazek  Notariusz  Natalia  Pełny-Góralczyk
Notariusz  s.c.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Senatorskiej  24  lok.  3,  z  następującym
porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości  zwołania Zgromadzenia,  jego ważności  i  zdolności  do

podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 
5. Podjęcie  uchwały w sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  Zarządu  z

działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie  uchwał  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  członkom  organów  Spółki  z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącej Rady

Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy 

1.  Prawo  akcjonariusza  do  żądania  umieszczenia  poszczególnych  spraw w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusz  lub  akcjonariusze  reprezentujący  co  najmniej  jedną  dwudziestą  kapitału
zakładowego  Spółki  mogą  żądać  umieszczenia  określonych  spraw  w  porządku  obrad
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż
na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 9 czerwca 2022
roku.  Żądanie  powinno  zawierać  uzasadnienie  lub  projekt  uchwały  dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad.  Żądanie  w formie pisemnej może zostać złożone
osobiście  w  sekretariacie  Spółki  (w  godzinach  od  8:00  do  16:00)  lub  za  pośrednictwem
poczty na adres ul. ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres ir@madmind-studio.com.



Do  żądania  powinny  zostać  dołączone  kopie  dokumentów  potwierdzających  tożsamość
akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza oraz fakt, że osoba zgłaszająca
żądanie  jest:  (1)  akcjonariuszem  Spółki;  (2)  reprezentuje  co  najmniej  jedną  dwudziestą
kapitału akcyjnego Spółki. 

Zarząd  Spółki  ogłasza  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na  osiemnaście  dni  przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 12 czerwca 2021 roku), zmiany
w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób
właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

2.  Prawo  akcjonariusza  do  zgłaszania  projektów  uchwał  dotyczących  spraw
wprowadzonych  do  porządku obrad Walnego  Zgromadzenia  lub  spraw,  które  mają
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego  mogą  przed  terminem  Walnego  Zgromadzenia  zgłaszać  Spółce  na  piśmie
osobiście  w  sekretariacie  Spółki  (w  godzinach  od  8:00  do  16:00)  lub  za  pośrednictwem
poczty na adres ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej (przesyłając e-mail na adres  ir@madmind-studio.com), projekty
uchwał  dotyczące  spraw wprowadzonych  do porządku  obrad  Walnego  Zgromadzenia  lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 

Do zgłoszenia  powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających  tożsamość
akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza oraz fakt, że osoba zgłaszająca
żądanie  jest:  (1)  akcjonariuszem  Spółki;  (2)  reprezentuje  co  najmniej  jedną  dwudziestą
kapitału akcyjnego Spółki. 

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał  na stronie internetowej  Spółki  pod adresem
http://madmind-studio.com/relacje-inwestorskie, jeśli zgłoszenie spełnia wymogi stawiane
przez przepisy prawa. 

3.  Prawo  akcjonariusza  do  zgłaszania  projektów  uchwał  dotyczących  spraw
wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia 

Każdy  z  akcjonariuszy  może  podczas  Walnego  Zgromadzenia  zgłaszać  projekty  uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

4.  Sposób  wykonywania  prawa  głosu  przez  pełnomocnika,  w  tym  w  szczególności
informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz
sposobie  zawiadamiania  Spółki  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji
elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz  będący  osobą  fizyczną  może  uczestniczyć  w  Walnym  Zgromadzeniu  oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą
fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez
osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i
dołączone do protokołu z  Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci  elektronicznej.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci  elektronicznej  nie  wymaga  opatrzenia  bezpiecznym
podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego  kwalifikowanego
certyfikatu. 



Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz  formularz  pomocny przy głosowaniach
przez pełnomocnika dostępne będą na stronie internetowej Spółki. 

O  udzieleniu  pełnomocnictwa  w  postaci  elektronicznej  należy  zawiadomić  Spółkę  przy
wykorzystaniu środków komunikacji  elektronicznej  w postaci informacji  przesłanej  pocztą
elektroniczną na adres  ir@madmind-studio.com dokładając wszelkich starań,  aby możliwa
była  skuteczna  weryfikacja  ważności  pełnomocnictwa.  Informacja  o  udzieleniu
pełnomocnictwa  powinna  zawierać  dokładne  oznaczenie  pełnomocnika  i  mocodawcy  (ze
wskazaniem  imienia,  nazwiska,  numeru  PESEL,  o  ile  został  osobie  nadany,  adresu
zameldowania lub zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób
prawnych  i  innych  jednostek  organizacyjnych  adresu  siedziby,  numeru  i  organu
rejestrowego).  Informacja  o  udzieleniu  pełnomocnictwa  powinna  również  zawierać  jego
zakres, tj.  wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz nazwę
Spółki. 

Pełnomocnictwo  elektroniczne  powinno  być  sformułowane  w  odrębnym  dokumencie
podpisanym przez akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza,
przesłanym w formie skanu jako załącznik w formacie PDF na adres  email  ir@madmind-
studio.com. Obligatoryjnie  wraz  z  pełnomocnictwem  elektronicznym  należy  przesłać
dokumenty  potwierdzające  uprawnienie  danego  akcjonariusza  do  udziału  w  Walnym
Zgromadzeniu, jak również dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające
prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego
osobą fizyczną. 

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w
celu  weryfikacji  ważności  pełnomocnictwa  udzielonego  w  postaci  elektronicznej.
Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej
lub  telefonicznej  skierowanym  do  akcjonariusza  lub  pełnomocnika  w  celu  potwierdzenia
faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak
udzielenia odpowiedzi  na pytania  zadawane w trakcie weryfikacji  traktowany będzie jako
brak możliwości  weryfikacji  udzielonego pełnomocnictwa i  stanowił  będzie  podstawę dla
odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 

Po przybyciu  na Walne Zgromadzenie,  a  przed podpisaniem listy obecności  pełnomocnik
powinien  okazać  oryginał  dokumentu  tożsamości  wymieniony  w pełnomocnictwie  celem
potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. 

Prawo do reprezentowania  akcjonariusza  niebędącego osobą fizyczną  powinno wynikać  z
okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu
pełnomocnictw.  Osoba/osoby  udzielające  pełnomocnictwa  w  imieniu  akcjonariusza
niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego
dla danego akcjonariusza rejestru lub innych dokumentów. 

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. 

Członek  Zarządu  Spółki  i  pracownik  Spółki  mogą być  pełnomocnikami  akcjonariuszy na
Walnym  Zgromadzeniu.  Jeżeli  pełnomocnikiem  na  Walnym  Zgromadzeniu  jest  Członek
Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub
pracownik  spółki  zależnej,  pełnomocnictwo  może  upoważniać  do  reprezentacji  tylko  na
jednym walnym zgromadzeniu. 



Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie
bądź  możliwość  wystąpienia  konfliktu  interesów  oraz  głosować  zgodnie  z  instrukcjami
udzielonymi przez akcjonariusza. 

5.  Możliwość  i  sposób  uczestniczenia  w  Walnym Zgromadzeniu  przy  wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej

Zarząd  Spółki  informuje,  iż  nie  przewiduje  możliwości  uczestniczenia  w  Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

6.  Sposób  wypowiadania  się  w  trakcie  Walnego  Zgromadzenia  przy  wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej 

Zarząd  Spółki  informuje,  iż  nie  przewiduje  możliwości  uczestniczenia  w  Walnym
Zgromadzeniu  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji  elektronicznej,  wobec  czego
niemożliwe będzie wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. 

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej 

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

8.  Prawo  akcjonariusza  do  zadawania  pytań  dotyczących  spraw  umieszczonych  w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusze  uprawnieni  są  do  zadawania  pytań  dotyczących  spraw  umieszczonych  w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z poniższymi zasadami. 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w
składzie  umożliwiającym  udzielenie  merytorycznej  odpowiedzi  na  pytania  zadawane  w
trakcie Walnego Zgromadzenia.  Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest
obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki,
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. W przypadku, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym
Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany
udzielić  informacji  nie  później  niż  w terminie  dwóch tygodni  od dnia zgłoszenia żądania
podczas Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce,
spółce  z  nią  powiązanej  albo  spółce  lub  spółdzielni  zależnej,  w  szczególności  przez
ujawnienie  tajemnic  technicznych,  handlowych  lub  organizacyjnych  przedsiębiorstwa.
Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby
stanowić  podstawę jego  odpowiedzialności  karnej,  cywilnoprawnej  bądź  administracyjnej.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną,  jeżeli  odpowiednie informacje są dostępne na stronie
internetowej  Spółki  w  miejscu  wydzielonym  na  zadawanie  pytań  przez  akcjonariuszy  i
udzielanie im odpowiedzi. 

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu 



Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca
2022 roku („Dzień Rejestracji”). 

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 § 1 K.s.h., tylko
osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 14 czerwca 2022 roku).
Zastawnicy i użytkownicy,  którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego
jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji. 

Na  żądanie  uprawnionego  z  akcji  Spółki  oraz  zastawnika  lub  użytkownika,  którym
przysługuje prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zgłoszone
nie  wcześniej  niż  po ogłoszeniu  o  zwołaniu  Walnego  Zgromadzenia  i  nie  później  niż  w
pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2022
roku,  podmiot  prowadzący  rachunek  papierów  wartościowych  wystawia  imienne
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą
osoby, które: a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 czerwca 2022
roku;  oraz  b)  zwróciły  się  –  nie  wcześniej  niż  po  ogłoszeniu  o  zwołaniu  Walnego
Zgromadzenia i nie później niż w dniu 15 czerwca 2022 roku – do podmiotu prowadzącego
ich  rachunki  papierów  wartościowych  o  wystawienie  imiennego  zaświadczenia  o  prawie
uczestnictwa  w  Walnym  Zgromadzeniu.  Ponadto  do  udziału  w  Walnym  Zgromadzeniu
uprawnieni są także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z akcji, na
których  ustanowiono  zastaw  lub  użytkowanie,  jeżeli:  a)  ustanowienie  na  ich  rzecz
ograniczonego prawa rzeczowego było zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych
w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 czerwca 2022 roku; oraz b) zwrócili się – nie wcześniej niż
po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 15 czerwca 2022
roku  –  do  podmiotu  prowadzącego  ich  rachunki  papierów wartościowych  o  wystawienie
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista  akcjonariuszy  uprawnionych  do  uczestnictwa  w  Walnym  Zgromadzeniu  zostanie
wyłożona w siedzibie Spółki  w Bydgoszczy,  ul.  Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz, w
godzinach  od  08:00  do  16:00,  przez  3  dni  powszednie  przed  odbyciem  Walnego
Zgromadzenia,  tj.  w  dniach  27,  28,  29  czerwca  2022  roku.  Jeżeli  prawo  głosu  z  akcji
przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność ta zostanie zaznaczona na liście
akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy  uprawnionych  do  udziału  w  Walnym  Zgromadzeniu  nieodpłatnie  pocztą
elektroniczną, wysyłając  wniosek na adres  ir@madmind-studio.com, podając własny adres
poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. 

11.  Dostęp  do  dokumentacji  i  wskazanie  adresu  strony  internetowej,  na  której
udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia 

Dokumentacja,  która  ma  być  przedstawiona  Walnemu  Zgromadzeniu  wraz  z  projektami
uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem  http://madmind-
studio.com/relacje-inwestorskie  niezwłocznie  po  ich  sporządzeniu  oraz  w  sekretariacie
Spółki w godzinach od 8:00 do 16:00. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki
dotyczące  spraw wprowadzonych  do  porządku  obrad  Walnego  Zgromadzenia  lub  spraw,



które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje
dotyczące  Walnego  Zgromadzenia  dostępne  są  na  stronie  http://madmind-
studio.com/relacje-inwestorskie.

12. Informacja dotycząca danych osobowych 

Spółka, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuje, iż: 

1)  administratorem danych  osobowych akcjonariuszy Spółki  oraz ich pełnomocników jest
Spółka, tj. Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem ul. Grunwaldzka
229, 85-451 Bydgoszcz, 

2)  kontakt  ze  Spółką  jest  możliwy pisemnie  na  adres  wskazany  w pkt  1)  powyżej  oraz
mailowo na adres: ir@madmind-studio.com; 

3)  dane  osobowe  akcjonariuszy  i  ich  pełnomocników  przetwarzane  będą  wyłącznie  dla
potrzeb: 

a)  prawidłowej  realizacji  stosunku  prawnego  pomiędzy  Spółką  a  akcjonariuszem  i
wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Spółce  z  tym  związanych,  w  tym
prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Spółki, ustalenia osób uprawnionych
do  wzięcia  w  nim  udziału  i  wypełniania  przewidzianych  prawem  obowiązków
informacyjnych  dotyczących  Walnego Zgromadzenia (podstawa prawna: art. 6 ust.  1 lit.  c
RODO), 

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych  roszczeń lub obrony przed nimi przez Spółkę,
przy czym prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed takimi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4)  Spółka  przetwarza  dane  akcjonariuszy  i  pełnomocników  wymienione  w  niniejszym
ogłoszeniu  oraz  inne  dane  przekazane  przez  akcjonariusza  lub  pełnomocnika  w  treści
pełnomocnictwa (dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe); 

5) dane osobowe akcjonariusza oraz jego pełnomocników będą przetwarzane przez Spółkę
przez okres, w którym danemu akcjonariuszowi przysługuje status akcjonariusza w Spółce, a
następnie  przez  okres  przedawnienia  ewentualnych  roszczeń  wynikających  ze  stosunku
prawnego pomiędzy akcjonariuszem a Spółką, przy czym dane osobowe zawarte na listach
akcjonariuszy,  listach  obecności  oraz  pełnomocnictwach  przechowywane  są  przez  okres
istnienia Spółki; 

6) akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy posiadają prawo dostępu do treści  swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo do
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

7) akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy mają prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy RODO; 



8) Spółka może powierzyć innemu podmiotowi (w szczególności podmiotom świadczącym
na  rzecz  Spółki  usługi  prawne,  księgowe,  związane  z  organizacją  zgromadzenia,
administracyjne,  informatyczne,  archiwizacyjne,  pocztowe  lub  kurierskie)  przetwarzanie
danych osobowych akcjonariuszy i ich pełnomocników w celach i w zakresie związanym z
organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia; 

9) podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych
oraz konieczne do celów określonych w punkcie 3) powyżej, a także dla sporządzenia oraz
przekazania  uprawnionym  organom  ewentualnie  innemu  akcjonariuszowi  listy  osób
uprawnionych  do  uczestnictwa  w  Walnym  Zgromadzeniu  oraz  do  przeprowadzenia
weryfikacji  tożsamości  akcjonariuszy  oraz  ich  pełnomocników,  z  zastrzeżeniem,  że  ich
niepodanie lub podanie choćby częściowo nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia
udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku adresu email oraz numeru telefonu
podanie tych danych jest  dobrowolne,  jednak niezbędne do umożliwienia Spółce kontaktu
pomiędzy Spółką a akcjonariuszem. 

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia
Statutu  Spółki  oraz  właściwe  przepisy  prawa,  w tym  w szczególności  przepisy  Kodeksu
spółek handlowych. 

Zgodnie z art. 4021 K.s.h. niniejsze ogłoszenie, wraz z projektami uchwał i dokonywane jest
na  stronie  internetowej  Spółki  oraz  w  sposób  określony  dla  przekazywania  informacji
bieżących  zgodnie  z  przepisami  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

ZA ZARZĄD:

Tomasz Dutkiewicz – Prezes Zarządu


