
Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia 14 listopada 2011 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MARKETEO.COM S.A. 

 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

MARKETEO.COM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Adama 

Butkiewicza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano 9.303.936 (dziewięć milionów trzysta trzy tysiące dziewięćset 

trzydzieści sześć) ważnych głosów. Ważne głosy oddano z 9.303.936 (dziewięć milionów trzysta trzy 

tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 93,03 % (dziewięćdziesiąt trzy całe trzy setne 

procenta) akcji w kapitale zakładowym.---------------------------------------------------------------------------------  

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu wobec uchwały. ---------------------------------------------------------------  

 

Tożsamość Michała Adama Butkiewicza, PESEL 68100801178, legitymującego się dowodem osobistym 

serii AAA numer 400341, notariusz ustalił na podstawie okazanego mu dowodu osobistego. -----------------  

 

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz, że jest  zdolne do 

powzięcia uchwał, a także, że nikt z obecnych akcjonariuszy Spółki nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego 

odbycia Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Następnie Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: ----------------  

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji 

Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Wybór Sekretarza. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów planu połączenia MARKETEO.COM S.A. oraz 

Narzedzia.pl S.A.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Podjęcie uchwały o połączeniu MARKETEO.COM S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką pod firmą 

Narzedzia.pl S.A., jako spółką przejmowaną i zmianie statutu MARKETEO.COM S.A. poprzez nadanie 

mu nowego jednolitego brzmienia.----------------------------------------------------------------------------------  

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  --------------------------------------------------  

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu wobec porządku obrad Zgromadzenia. ------------------------------------  

 

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego projektu uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania 

w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie - 9.303.936 (dziewięć 

milionów trzysta trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” 
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i głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę następującej treści: ----------------------------------------------   

 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia 14 listopada 2011 roku 

w sprawie uchylenia tajności głosowania  

w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -------------  

 

W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 oddano 9.303.936 (dziewięć milionów trzysta trzy tysiące dziewięćset 

trzydzieści sześć) ważnych głosów. Ważne głosy oddano z 9.303.936 (dziewięć milionów trzysta trzy 

tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 93,03 % (dziewięćdziesiąt trzy całe trzy setne 

procenta) akcji w kapitale zakładowym.---------------------------------------------------------------------------------  

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu wobec uchwały. ---------------------------------------------------------------  

 

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM S.A., Walne Zgromadzenie - 9.303.936 

(dziewięć milionów trzysta trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosami „za”, przy braku głosów 

„przeciw” i głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę następującej treści: ----------------------------------  

 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia 14 listopada 2011 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

MARKETEO.COM S.A. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 listopada 2011 roku w składzie: Agnieszka Renata 

Bartoszewicz – Ksobiak. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano 9.303.936 (dziewięć milionów trzysta trzy tysiące dziewięćset 

trzydzieści sześć) ważnych głosów. Ważne głosy oddano z 9.303.936 (dziewięć milionów trzysta trzy 

tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 93,03 % (dziewięćdziesiąt trzy całe trzy setne 

procenta) akcji w kapitale zakładowym.---------------------------------------------------------------------------------  

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu wobec uchwały. ---------------------------------------------------------------  
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Po przedstawieniu przez Przewodniczącego projektu uchwały w sprawie wyboru Sekretarza 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM S.A., Walne Zgromadzenie – w głosowaniu 

tajnym, 9.303.936 (dziewięć milionów trzysta trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosami „za”, przy 

braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę następującej treści: -----------------  

 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia 14 listopada 2011 roku 

w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MARKETEO.COM S.A. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MARKETEO.COM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia 

Pana Macieja Romana Posadzy. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 oddano 9.303.936 (dziewięć milionów trzysta trzy tysiące dziewięćset 

trzydzieści sześć) ważnych głosów. Ważne głosy oddano z 9.303.936 (dziewięć milionów trzysta trzy 

tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 93,03 % (dziewięćdziesiąt trzy całe trzy setne 

procenta) akcji w kapitale zakładowym.---------------------------------------------------------------------------------  

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu wobec uchwały. ---------------------------------------------------------------  

 

W tym miejscu Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i jej wyłożenie. -------------------------  

 

Następnie Pan Maciej Roman Posadzy przedstawił akcjonariuszom istotne elementy planu połączenia 

MARKETEO.COM S.A. oraz Narzedzia.pl S.A.. --------------------------------------------------------------------------  

 

Z kolei po przedstawieniu przez Przewodniczącego projektu uchwały o połączeniu MARKETEO.COM S.A., 

jako spółki przejmującej, ze spółką pod firmą Narzedzia.pl S.A., jako spółką przejmowaną i zmianie 

statutu MARKETEO.COM S.A. poprzez nadanie mu nowego jednolitego brzmienia, Walne Zgromadzenie - 

9.303.936 (dziewięć milionów trzysta trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosami „za”, przy braku 

głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę następującej treści: ------------------------  

 

Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia 14 listopada 2011 roku 

o połączeniu MARKETEO.COM S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką pod firmą 

Narzedzia.pl S.A., jako spółką przejmowaną i zmianie statutu MARKETEO.COM S.A. poprzez 

nadanie mu nowego jednolitego brzmienia 
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1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A. uchwala niniejszym połączenie Spółki, 

jako Spółki Przejmującej, ze spółką pod firmą Narzedzia.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, jako 

Spółką Przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez 

przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.  -----------------------------  

2. Tryb oraz zasady połączenia określa szczegółowo plan połączenia, uzgodniony przez Spółkę oraz 

Spółkę Przejmowaną w dniu 21 września 2011 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym 

i Gospodarczym nr 191/2011 z dnia 3 października 2011 roku. ---------------------------------------------  

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MARKETEO.COM S.A. wyraża niniejszym zgodę na: --------------  

a) ustalenia zawarte w planie połączenia, opisanym w pkt. 2 i stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały, będącym integralną jej częścią oraz  ------------------------------------------------  

b) nową, zmienioną treść statutu MARKETEO.COM S.A. w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 

do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną jej część.  -----------------------------------------------  

 

W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 oddano 9.303.936 (dziewięć milionów trzysta trzy tysiące dziewięćset 

trzydzieści sześć) ważnych głosów. Ważne głosy oddano z 9.303.936 (dziewięć milionów trzysta trzy 

tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 93,03 % (dziewięćdziesiąt trzy całe trzy setne 

procenta) akcji w kapitale zakładowym.---------------------------------------------------------------------------------  

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu wobec uchwały. ---------------------------------------------------------------  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, zwołane na dzień 14 listopada 2011 roku.--------------------    

 

 

 


