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AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego paZdziernika dwa tysi4ce dwunastego roku (03.10.2012) ia, Teresa

Jamroz-Wi6niewska notariusz w Warszawie w mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy

Siennej 7215 w Warszawie, sporzqdzilam protok6l z uchwal Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spotki pod firmq: VIVID GAMES Sp6lka Akcyjna z

siedzibq w Bydgoszczy (adres: 85-008 Bydgoszcz, ulica Slowackiego nr 1),

wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego - rejestru przedsiqbiorcow,

prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem KRS 0000411156 (,,Sp6lka")

PROTOKOL

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyl Prezes Zarzqdu Sp6tki Pan Remigiusz
Ko6cielny, ktory poinformowal, 2e na dziefi dzisiejszy, na godzing 11:00, Zarzqd
Spotki pod firmq VIVID GAMES Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Bydgoszczy zwolal
w lokalu Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej 7215 Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spolki, z nastgpujqcym porzqdkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2) Podjgcie uchwaly w sprawie odtajnienia wyboru czlonk6w Komisji Skrutacyjnej.
3) Wybor Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczqcego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
4) Sporzqdzenie listy

Nadzwyczajnego Walnego
obecnoSci,

Zgromadzenia
stwierdzenie prawidlowoSci zwolania

oraz jego zdolno6ci do podejmowania

wiqzqcych uchwal.

5) Pzyjqcie porzqd ku ob rad Nad zwyczaj neg o Wa I neg o Zgromadzen ia. -------



6) Podjgcie uchwat w sprawach zmian w sktadzie Rady Nadzorczej.

7) Wolne wnioski.

B) Zam kn igcie N adzwyczaj nego Wal nego Zgromadzen ia. ------

Ad 2 porz4dku obrad:
Otwierajqcy Walne Zgromadzenie Spolki'zarzqdzil glosowanie jawne nad uchwalq nr

1, o nastgpujqcej tre6ci:

,,UCHWAI A nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromad zenia
VIVID GAMES Sp6lka Akcyjna z siedzibqw Bydgoszczy

z dnia 03 pa2dziernika 2012.

w sprawie: odstqpienia od tajno6ci glosowania Wzy wyborze komisji skrutacyjnej

,,Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spolki postanawia

glosowania w sprawie wyboru czlonk6w komisji skrutacyjnej.""

odstqpi6 od tajno6ci

Otwierajqcy Zgromadzenie, po przeprowadzeniu glosowania stwierdzil, 2e

glosowaniu jawnym oddano 21.201.675 walnych gtos6w z 21.201.675 akcji,

stanowi 83,80 % kapitalu zaktadowego:-----
1) za podjgciem uchwaly 21.201.675 glos6w,

2) przeciw podjgciu uchwaly - 0 glosow,

3) wstrzymato sig - 0 glosow,-----

wobec czego uchwaia powylsza zostala podjgta w glosowaniu jawnym.

Ad 3 porzEdku obrad:
Otwierajqcy Walne Zgromadzen ie Spolki zarzqdzil glosowanie jawne nad uchwalq nr

2, o nastqpujqcej treSci:

,,UCHWAL A nr 2
Nadzwyczajnego Wal nego Zgromadzenia

VIVID GAMES Sp6lka Akcyjna z siedzibqw Bydgoszczy
z dnia 03 pa2dziernika 2012.

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej.

,,Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
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W

co

skrutacyjnej nastqpujqce osoby: --
Spolki postanawia wybra6 do komisji
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:Ja ro,siawa Wojcza kows kieg o, ".

t-6twieralqcy Zgromadzenie, po przeprowadzeniu

giosowaniu jawnym oddano 21.201.675 waznych

stanowi 83,80 % kapitatu zakladowego:

1) za podjgciem uchwaly 21.201.675 gtosow,

2) przeciw podjgciu uchwaly - 0 gtos6w

3) wstrzymato siq - 0 glosow
wobec czego uchwala powyZsza zostata podjgta w glosowaniu jawnym

Otwieraj qcy Wa I ne Zgr omadzen ie Spoiki zarzqdzil glosowa n ie

3, o nastgpuj4cej tre6ci:

tajne nad uchwalq nr

,,UCHWALA nr 3
Nadzwyczajnego Wal nego Zgromadzen ia

VIVID GAMES Sp6tka Akcyjna z siedzib4w Bydgoszczy
z dnia 03 pa2dziernika2012.

w s p rawi e : wyb o ru P rzewo d n i czqceg o Zgr omadzenia.

,,Nadzwyczalne Walne Zgromadzenie Sp6lki postanawia wybrac na

Przewodniczqcego Zgromadzenia Pana Remigiusza KoScielnego."

glosowania stwierdzil, Ze

gfosow z 21.201.675 akcji,

W

co

Otwierajqcy Zgromadzenie, po przeprowadzeniu

glosowaniu tajnym oddano 21.201.675 waznych

glosowania stwierdzil, 2e
glosow z 21.201.675 akcji,

W

co

sta n owi 8 3, 8 0 o/o kapitalu za kla d oweg o : -----------*
1) za podjgciem uchwaty 21.201.675 glos6w,

2) przeciw podjgciu uchwaly - 0 glosow,

3) wstrzymalo sig - 0 gtos6w

wobec czego uchwala powy2sza zostala podjqta w glosowaniu tajnym

Ad 4 porzqdku obrad:
Przewodniczqcy zarzaflzil sporzqdzenie listy obecnoSci, podpisai jq i stwierdzil, 2e

Zgromadzenie zosta#o nra',*,'udiot',ro zr,rrotane przez Zarzqd w trybie arL. 4021 i nast.

kodeksu sp6tek handlol',ycln popzez o,g#oszenie dokonane na stronie internetowej



Spolki www,vividqames.com oraz w formie 'raportu biezqcego nr 812

pvekazanego do publicznej wiadomosci w dniu 04 wrzesnia 2012 roku;

dzisiejszym zgromadzeniu kapital zakladowy jest reprezentowany pzez 21'201.675

akcji, na kt6re przypada lqcznie 21.201.675 gtos6w, co stanowi 83,8070 ogolnej

liczby akcji i przypadajqcych na nie glos6w, Zgromadzenie jest zdolne do

podejmowania wiq2qcych uchwal, a zgodnie z tresciq $ 15 ust.3 Statutu spolki

Walne Zgromadzenia Spotki mog4 siq odbywa6 r6wniez w Warszawie' -'-----

Ad 5 porzqdku obrad:---'
przewodn iczqcy Zgromadzenia Spolki zarzqdzil glosowanie jawne nad uchwalq nr 4,

o nastgpujqcej tre6ci: -----------

,,UCHWALA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zg romadzenia

v'vr D GAM ES 

: ::n#fffi:';":- Bvd s oszczv

w sprawie: przyiqcia porzqdku obrad'

,,Nadzwyc zajne walne Zgromadzenie sp6tki przyjmuje niniejszym porzqdek

okreSlony w ogtoszeniu o zwolaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia'"'

Przewodn iczqcy Zgromadzenia, po przeprowadzeniu glosowania stwierdzil, 2e w

glosowaniu jawnym oddano 21.201.675 walnych gtosow z 21'201'675 akcji' co

stanowi 83,80 % kapitatu zakladowego:-*----
1) za podjqciem uchwaly 21 '201'675 glos6w,----------

2) przeciw podjgciu uchwaly - 0 gtosow

3) wstrzymato sig - 0 gtos6w

wobec czego uchwata powy|sza zostala podjqta w glosowaniu jawnym

Ad 6 porzqdku obrad:
Przewodn iczqcy zgromadzenia spotki zarzqdzil glosowanie tajne nad uchwalq nr 5, o

nastqpujqcej tre5ci:-
,,UCHWALA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zg romadzenia

V|V|DGAMESsp6lkaAkcyinazsiedzibqwBydgoszczy

obrad



z dnia 03 pa2dziernika2012.

awie: odwolania czlonka Rady Nadzorczej Spolki.
rJs.{l.z' f '!l,./ !.. it'

" ,r:Dr
-:--/',,NadzryczaJne Walne Zgromadzenie Sp6tki postanawia odwolai

Jerzego Stefariskiego ze skfadu Rady Nadzorczej VIVID GAMES S.4."

Przewodniczqcy Zgromadzenia, po przeprowadzeniu glosowania stwierdzil, ze w
glosowaniu tajnym oddano 21.201.675 waznych gtosow z 21.201.675 akcji, co

stanowi 83,80 % kapitalu zaktadowego:---------

1) za podjgciem uchwaty 21.201.675 g

2) przeciw podjgciu uchwaly - 0 glos6w,

losow-----

3) wstrzymalo sig - 0 glosow

wobec czego uchwala powyZsza zostaia podjgta w glosowaniu tajnym

Pzewodniczagy Zgromadzenia Spotki zarzqdzil glosowanie tajne nad uchwalq nr 6, o

nastgpujqcej treSci : ----
,,UCHWALA nr 6

Nadzwyczaj nego Wal nego Zgromad zenia
VIVID GAMES Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Bydgoszczy

z dnia 03 pa2dziernika 2012.

w sprawie: powolania czlonka Rady Nadzorczej Sp6lki.

,,Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spotki postanawia powolad Pana Marka

Borzestowskiego, PESEL 71112700193, do sktadu Rady Nadzorczej VIVID GAMES
S.A."

Pzewodniczqcy Zgromadzenia, po przeprowadzeniu giosowania stwierdzil, 2e w
glosowaniu tajnym oddano 21.201.675 waznych gtos6w z 21.201.675 akili, co

stanowi 83"80 % kapitatu zakladowego:'--------
1) za podjEcrienn uchwaiy 21.201.675 gtos6w,

2) przeciw poolqciu uchwaiy - 0 glos6w

3) wstrzymaNo sire - 0 gtos6w

Pana Karola

wobec czego ucjitrrr'era Dolvyzsza zostala podjgta w glosowaniu tajnym.



Ad 7 porzqdku obrad:
W tym punkcie porzqdku obrad uchwal nie podjqto. ------
Ad 8 porzqdku obrad:---
Wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczqcy zamkng obrady
Nadzwyczaj neg o Wal nego Zgromadzenia.
Na Nadzwyczjnym Walnym Zgromadzeniu obecni byli czfonkowie Zarzqdu Sp6lki -
Remigiusz Koscielny i Jaroslaw Wojczakowski.
Do aktu zalqczono listg obecno6ci.-----
Tozsamo56 Przewodniczqcego Zgromadzenia
Ko6cielnego, wedlug o6wiadczenia zamieszkalego:
10 m. 23, notariusz stwierdzila na podstawie

Pana Remigiusza Rudolfa
85-809 Bydgoszcz, ulica Zajqcza
okazanego dowodu osobistego

AtD084500.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spolka.
Wypisy tego aktu mogq. by6 wydawane r6wniez Akcjonariuszom w dowolnej iloSci.-:
Oplaty::--
- taksy notarialnej ($ 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Ministra Sprawiedliwo6ci z dnia 28 czerwca
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.lJ. nr 148, poz.

1.100.00 zt
- 23% podatku od towar6w i uslug od czynno6ci notarialnej (art. 146a w zw. z art. 41
ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug z dnia 11 marca 2004 roku, Dz.U. nr 54,
poz. 535 ze zm.)-- ---253.40 zl

Akt ten zostal odczytany, przyjgty i podpisany.

POD FI SY

taksy not.)
^ ^at

podatek VAT zl, ,.t2rj,ft,.,...,1nn, 146r w zw. z art. {1 ust. c pod. VAT}
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