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Dnia dwudziestego 6smego czerwca dwa tysiqce trzynastego roku (28.06.20'13) ja,

t,

,

Teresa Jamr6z-Wisniewska notariusz w Warszawie w moje.i Kancelarii Notarialnej

I
I

przy ulicy Siennej 7215 w Warczawie, sporzqdzilam protok6t z uchwal Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Sp6lki pod firm4 VIVID GAMES Sp6lka Akcyjna z

siedzibq

I
L
L

6

w

Bydgoszczy (adres: 85-008 Bydgoszcz, ulica Slowackiego

n|l),

do

Krajowego Rejestru Sqdowego - rejestru przedsiebiorc6w,
prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Bydgoszczy Xlll Wydzial Gospodarczy

wpisanej

Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem KRS 000041 1 156

(,,Sp6lka").------

,,

t

PROTOKOL

L

I
I
L
L

L

I

Zwczqne Walne Zgromadzenie otworzyla Pani Katarzyna Paruk -

pe{nomocnik

Akcjonariuszy Sp6lki, kt6ra poinformowala, 2e na dziei dzisiejszy, na godzine 11:00,
ZarzAd Sp6lki pod firma VIVID GAMES Sp6lka Akcyjna z siedzibA w Bydgoszczy

I

zwolal

w

lokalu Kancelarii Notarialnej

w

Warszawie przy ulicy Siennej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp6tki, z nastepujqcym pozqdkiem obrad:

I
,,

1

6

7215

------

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

2) PodjQcie uchwaly w sprawie odtajnienia wyboru czlonk6w Komisji Skrutacyjnej.

3)
+i

Wyb6r Komisji Skrutacyjnej

i

Przewodniczqcego Zwyczajnego Walnego

SporzqOzenie listy obecnosci, stwierdzenie prawidlowosci zwolania ZryczEnego

Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania wiqz4cych uchwal.
5) PrzyjQcie porzEdku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

----.---*------

6) Przyjgcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zatzqdu

z

dzialalnosci Sp6lki za rok 2012, sptawozdania finansowego Sp6lki za rok 2012 otaz
wniosk6w Zarzqdu w sprawie podzialu zysku.--------------------

7) Rozpatrzenie izatlvierdzenie sprawozdania Zarzqdu Sp6lki z dzialalno6ci za rok
2012. --------------8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Sp6lki za rck
9) Podjecie uchwaly w sprawie podzialu zysku za

10) Podjecie uchwal

w

2012.---

tok2012.-------

sprawie udzielenia cz]onkom Zarz4du absolutorium z

wykonania przez nich obowiazk6w w roku 2012. -----------------'l'1) Podjecie uchwal w sprawie udzielenia czlonkom Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonania przez nich obowiazk6w w roku

2012.-------

12) Wolne wnioski.
1

3) Zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 2 porzEdku

obrad:---------

otwierajaca Walne Zgromadzenie Sp6lki zarzqdzila glosowanie jawne nad uchwale
nr 1, o nastQpujqcej treSci:

----------..UCHWALA NR

1

zwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z
siedzibe w BYdgoszczy
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie: odst4pienia od tajnosci glosowania przy wyborze komisji

skrutacyinej.
,,Zwyczajne Wdne Zgromadzenie Sp6lki postanawia odstapi6 od tajnosci glosowania

w sprawie wyboru czlonk6w komisji skrutacyjnej.".

Otwierajqca Zgromadzenie, po przeprowadzeniu glosowania stwierdzila, ze w
glosowaniu jawnym oddano 16.252.500 waznych glos6w z 16.252.500 akcji, co
stanowi 64,24 % kapitalu zakladowego:
'1)

za podjeciem uchwaly 16.252.500

2) przeciw podjeciu uchwaly
3) wstrzymalo sie

-

-

gtos6w-------

0 glos6w

0 glos6w.------------

wobec czego uchwala powyzsza zostala podjeta w glosowaniu jawnym.--

rzadku

obrad:---

rajEca Walne Zgromadzenie Sp6lki zarzadzila glosowanie jawne nad uchwala
nr 2, o nastepujEcej tresci:

----------.-,,UCHWAI.A NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z
siedzib4 w Bydgoszczy
z dnia 28 czetwca 2013 roku
w sprawie: wyboru komisji skrutacyinej.

,,Zwycz4ne Walne Zgromadzenie Sp6lki postanawia

i

czlonk6w komisji skrutacyjnej
PrzewodniczEcemu Zgtomadzenia.

nie dokonywad

powierzy6 wykonwanie

jej

wyboru

czynno6ci

.

po przeprowadzeniu glosowania stwierdzila, Ze w
glosowaniu jawnym oddano 16.252.500 waznych glos6w z 16.252.500 akql co
Ot\,vierajqca Zgtomadzenie,

stanowi 64,24 % kapitalu
1) za podjeciem

zakladowego:-----.-----*-

uchwaly 16.252.500

2) przeciw podj9ciu uchwaly
3) wstrzymalo sie

-

-

glos6w-------

0 glos6w,

0 glosow------------

wobec czego uchwala pory2sza zostala podjeta w glosowaniu jawnym.Otwierajqca Walne Zgromadzenie Sp6lki zarzEdzila glosowanie tajne nad uchwalA nr

,,UCHWAI.A NR 3

Zwyczainego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A.z
siedzibq w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca

2O'13.r.

w sprawie: wyboru PrzewodniczEcego Zgromadzenia.
,,Zwycz4ne Walne Zgromadzenie Sp6lki postanawia wybrad na Przewodniczqcego
Zgromadzenia PaniE Katarzyne Paruk.".

OtwierajAca Zgromadzenie,

--.*-*-*-

po przeprowadzeniu glosowania stwierdzila, ze w

glosowaniu tajnym oddano 16.252.500 waznych glos6w

zakladowego.---------uchwaly 16.252.500 glos6w,-------

stanowi 64,24 % kapitatu
1) za podjeciem

z

16.252.500 akqi, co

/:;'-2
2) przeciw podjeciu uchwaly

lt;
{::

- glos6w

- \:l

O

- 0 glos6w,-------

3) wstrzymalo sie

wobec czego uchwala powzsza zostala podjqta w glosowaniu tajnym.---

Ad 4 porzedku

obrad;---------

Pzewodniczacy zarzqdzil spotzldzenie listy obecnoSci, podpisal jq i stwierdzit, ze
Zgrcmadzenie zostalo prawidlowo zwolane przez Zatzqd w trybie art. 402r

i

nast.

kodeksu sp6lek handlowych poprzez ogloszenie dokonane na stronie internetowej

Sp6lki www.vividoames.com oraz

w

formie raportu biezAcego

ff

1412013

przekazanego do publicznej wiadomo6ci w dniu 31 m4a 2013 roku; Na dzisiejszym

Zgromadzeniu kapital zakladowy jest reprezentowany Wzez 16.252.500 akcji, na
kt6re przypada l4cznie 16.252.500 glos6w, co stanowi 64,240/o og6lnej liczby akcji i

na nie glos6w, Zgromadzenie jest zdolne do

przypadajEcych

wiEzAcych uchwal,

a

zgodnie

z

trescia

$ 15 ust. 3

podejmowania

Statutu Sp6lki Walne

Zgromadzenia Sp6lki mogq sie odbywa6 r6wniez w Warszawie. --------------------------Ad 5 porzqdku

obrad:---------

Ptzewodniczqcy Zgromadzenia Sp6lki zarzadzil glosowanie jawne nad uchwala nr 4,
o nastepujEcej tresci:

-------*--,,UCHWALA NR 4

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z

siedzibAw Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2013

|,

w sprawie: przyjecia porzqdku obrad.
,,Zwyczai)ne Walne Zgromadzenie Sp6lki przyjmuje niniejszym porzadek obrad
okreslony w ogloszeniu o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.".

-----

Przewodniczqcy Zgtomadzenia, po przeprowadzeniu glosowania stwierdzil, Ze w
glosowaniu jawnym oddano 16.252.500 waznych glos6w
slanowi 64,24

o/o

1) za podjeciem

z

16.252.500 akcji, co

kapitalu zakladowego:-----------------------

uchwaty 16.252.500 glos6w,-------

2) przeciw podjeciu uchwaly
3) wstrzymalo siQ

-

0 glos6w

- 0 glosow---------

wobec czego uchwala powyzsza zostala podjeta w glosowaniu jawnym.--

Ad 6 porzadku

obrad:---------

Przewodniczacy Zgromadzenia Sp6lki zarz4dzil glosowanie jawne nad uchwala nr 5,
v |,d-tEPurqlcj
,,UCHWAI.A NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z

siedzib4w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2013

|,

w sprawie przyjqcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania

zarz4du z dzialalno6ci Sp6lki za rok 2012, sprawozdania finansowego Sp6lki za
rok 2012 orazwniosk6w Zarzqdu w sprawie podzialu zysku
,,Zwyczaine Walne Zgromadzenie Sp6lki, po uprzednim rozpatzeniu, postanawia

zatwierdzie sprawozdanie Rady Nadzorczej

z

oceny sprawozdania ZaEqdu z

dzialalnosci Sp6lki za rok 2012, sptawozdania finansowego Sp6lki za rok 2012
wniosk6w Zarzqdu w sprawie podzialu zysku."

Przewodniczacy Zgrcmadzenia,

onz

.---------

po przeprowadzeniu glosowania stwierdzil, ze w

glosowaniu jawnym oddano 16.252.500 waznych glos6w

z

16.252.500 akc'ji, co

stanowi 64,24 % kapitalu zakladowego:------------------------1) za podjeciem

uchwaly 16.252.500 glos6w..--------

2) przeciw podjqciu uchwaly
3) wstrzymalo sie

- 0 glosow

---]--------------------

- 0 glosow.---------.-

wobec czego uchwala powyzsza zostala podjeta w glosowaniu

Ad 7 porzAdku

jawnym.---------

obrad:---------

Pzewodniczqcy Zgromadzenia Sp6lki zarzqdzil glosowanie jawne nad uchwala nr 6,
v |,a-tEPujqlEj

,,UCHWAI.A NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z
siedzibE w Bydgoszczy
z dnia 28 czerurca 2013 t.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZazAdu Sp6lki z dzialalnosci za rok
2012.

,,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp6lki, dzialajqc na podstawie brt.

393 pkt 1 oraz art. 395 S 2 pkt 1 Kodeksu sp6lek handlowych, po uprzedAro
rozpatzeniu, postanawia zatwietdzi| sprowadzanie Zatzqdu z dzialalnosci za rok
2012.".

-

-- - --- - --- - --- -

Przewodniczacy Zgromadzenia, po przeprowadzeniu glosowania stwierdzil, Ze w
glosowaniu jawnym oddano 16.252.500 waznych glos6w
stanowi 64,24

o/o

1) za podjeciem

z

16.252.500 akcji, co

kapitalu zakladowego:-----------------------

uchwaly 16.252.500

glos6w-------

- 0 glos6w,
3) wstrzymalo sie - 0 glos6w,-:-----

2) przeciw podjqciu uchwaly

wobec czego uchwala powyzsza zostala podjeta w gtosowaniu jawnym.--

Ad 8 Dorzadku

obrad:---------

PzewodniczEcy Zgromadzenia Sp6lki zarzqdzil glosowanie jawne nad uchwala nr 7,
o nastepujAcej tre6ci:

-----------------,,UCHWALA NR 7

zwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMEs s.A. z

siedzibew Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2013

r-

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Sp6lki.
,,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp6lki dzialajEc na podstawie art. 393 pkt 1 oraz

art. 395 S

2 pkt 1

Kodeksu sp6lek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu,

postanawia zabNierdzi' sprawozdanie finansowe Spolki za okres od

'l

stycznia 2012

r. do 31 grudnia 2012 r.. obejmujEce: ---

a) bilans sporzqdzony na dzie6 31 grudnia 2012 roku, ------------------b) rachu nek zysk6w i strat za okres od 1 slycznia 2012 roku do 31 grud n ia 2012 roku

zamykaj4cy sie zyskiem netto

w kwocie 438.332,88

(czterysta trzydziesci osiem

tysiecy trzysta trzydziesci dwa zlote i osiemdziesiat osiem groszy),

c) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres od

$udnia 2012 roku.

---------------

'1 stycznia 2012 roku

do

31

--------------

d) rachunek przeplyw6w pienieznych za okres od 1stycznia2012 roku do 31 grudnia

2012 toku,
e) informacie dodatkowe.'.

-----.-------

'j
i.li
iy* Pyzewodnicz4cy Zgromadzenia, po przeprowadzeniu gtosowania stwierdzil, ze w
''..)(losowaniu jawnym oddano 16.252.500 waznych glos6w z 16.252.5oD akqi,
stanowl 64,24 % kapitalu

zakladowego:------------

uchwaly 16.252.500

1) za podjeciem

2) przeciw podjQcju uchwaly
3) wstrzymalo sie

co

-

glos6q----*--

0 glos6w

- 0 glosow----------

wobec czego uchwala powyzsza zostala podjgta w glosowaniu jawnym.-Ad 9 porzEdku

obrad:----------

Pzewodniczqcy Zgromadzenia Sp6lki zarzqdzil glosowanie jawne nad uchwale nr

8,

v |,d.r?PqlquEl
,,UCHWAT.A NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcronariuszy VIVID GAMES S.A. z
siedzibe w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 20'13 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012

,,Zwyczqne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp6lki dzialajEc na podstawie art.

395 S 2 pkt. 2 kodeksu sp6lek handlowych oraz g 16 ust. 2 lit. d Statutu Sp6lki
postanawia, przeznaczye zysk netto Sp'lki za 2012 rok w wysokosci 438.332,88
(czterysta trzydziesci osiem tysiecy irzysta trzydziesci dwa_ zlote

i

osiemdziesiqt

osiem groszy) w calo6ci na kapital zapasowy Sp6lki.".----

Przewodniczqcy Zgromadzenia,

po przeprowadzeniu glosowania stwierdzil, Ze

glosowaniu jawnym oddano 16.252.500 waznych gtos6w

z

w

16.252.500 akcji, co

sianowi 64,24 % kapitalu zakladowego:------------------------1) za podjQciem

uchwaly 16.252.500 glosow,-----------

2) przeciw podjeciu uchwaly
3) wstrzymalo siQ

-

0 glosow

- 0 glosow,--.------

wobec czego uchwala powyzsza zostala podjeta w glosowaniu jawnym.--

Ad 10 porzEdku

obrad:--------

PrzewodniczEcy Zgromadzenia Sp6lki zarzqdzil glosowanie tajne nad uchwalE nr 9, o
|,orr9PulquEl

7

.UCHWALA NR 9

zwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMEs S.A.

siedzibew Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium czlonkom Zarzqdu z wykonania przez nich
obowiEzk6w w 2012 roku
,,Zwycz4ne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp6lki dzialajac na podstawie art.
393 pkt 1 w zw. z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu sp6lek handlowych postanawia udzielid
Prezesowi Zazqdu

-

Panu Remigiuszowi Ko6cielnemu absolutorium z wykonania

pzez niego obowiqzk6w w 2012

roku.".--------*-

Przewodniczecy Zgromadzenia, po przeprowadzeniu glosowania stwierdzil,2e w
glosowaniu tajnym oddano 8.126.250 waznych glos6w z 8.126.250 akcji, co stanowi
32,12o/o kapitalu
1

) za

zakladowego:---'-----

podjeciem uchwaly 8.126.250

2) przeciw podjeciu uchwaty
3) wstrzymalo siQ

-

-

glos6w,--------

0 glosow

0 glos6w------------

wobec czego uchwala powZsza zoslala podjgta w glosowaniu

tajnym.-----------

Wobec tresci art. 413 Kodeksu sp6lek handlowych w glosowaniu nie bral udzialu
Akcjonariusz

-

Remigiusz KoScielny, ktoremu przysluguje 8.126.250

akcji.--.*-----

Pzewodnicz4cy Zgromadzenia Sp6lki zarzqdzil glosowanie tajne nad uchwale nr 10,
o nastepujqcej tresci:

--.----------.--..UCHWATA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z
siedzibq w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2013

r.

w sprawie udzielenia absolutorium czlonkom Zatzqdu z wykonania przez nich
obowiqzk6w w 2012 roku
,,Zwczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spdlki dzialajAc na podstawie art.
393 pkt 'l w zw. z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu sp6lek handlowych postanawia udzielio
Wiceprezesowi Zarz4du

-

Panu Jaroslawowi Wojczakowskiemu absolutorium z

wykonania przez niego obowiEzk6w w 2012 roku.".

niczEcy Zgr omadzenia,

po przeprowadzeniu glosowania stwierdzil, ze

w

glosowaniu tajnym oddano 8.126.25O waznych glos6w z 8.126.250 akcji, co stanowi
32.124k kapitalu

zakiadowego:-------

1) za podjeciem

uchwaly 8.126.250

2) przeciw podjqciu uchwaly
3) wstrzymalo sig

-

glos6w,--------

0 glosow

- 0 glos6w.----

wobec czego uchwala powyzsza zostala podjgta w glosowaniu tajnym.--Wobec ire6ci art. 413 Kodeksu sp6tek handlowych w glosowaniu nie bral udzialu
Akcjonariusz

-

Jaroslaw Wojczakowski, ktoremu przysluguje 8.126.250

Ad 11 porzqdku obrad:

akcji.------

----*-----

Ptzewodnicz4cy Zgromadzenia Sp6lki zarz4dzil gtosowanie tajne nad uchwalE nr

11

,

v I ra-LYPulqusl
,,UCHWAI.A NR

,I.I

Zwyczainego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z
siedzibe w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2013 r-

w sprawie udzielenia absolutorium czlonkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiEzk6w w 2012 roku
,,Zwycz4ne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp6lki dzial4Ac na podstawie art.
393 pkt 1 w zw. z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu sp6lek handlowy;h postanawia udzielic
czlonkowj Rady Nadzorczej Sp6lki - Panu Markowi Borzestowskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiEzk6w w 2012 roku.". -----------------

PzewodniczEcy Zgtomadzenia, po przeprowadzeniu glosowania stwierdzil, ze w
glosowaniu tajnym oddano 16.252.500 waznych glos6w z 16.252.500 akcji, co
slanowi 64,24

o/o

1) za podjeciem

kapitalu zakladowego:

uchwaty 16.252.500 glos6w,-------

2) przeciw podjeciu uchwaly
3) wstrzymalo sig

-

0 glosow,

- 0 glos6w---------

wobec czego uchwala poryzsza zostala podjeta w glosowaniu tajnym.*-

Pvewodnicz4cy Zgromadzenia Sp6lki zarzEdzit glosowanie tajne nad uchwalA nr
o nastepulEcej tresci: :--

12,

..UCHWALA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcionariuszy VIVID GAMES S.A. z
siedziba w Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 2013

|,

w sprawie udzielenia absolutorium czlonkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowi4zk6w w 2012 roku

,,zwcz4ne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp6lki dziatajec na podstawie art.
393 pkt 1 w zw. z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu sp6lek handlowych postanawia udzielie
czlonkowi Rady Nadzorczej Sp6lki

-

Panu lvlarcinowi Duszynskiemu absolutorium z

wykonania przez niego obowiazk6w w 2012 roku."

PrzewodniczAcy Zgromadzenia,

------

po przeprowadzeniu glosowania stwierdzil, ze w

glosowaniu tajnym oddano 16.252.500 waznych glos6w

z

16.252.500 akcji, co

stanowi 64,24 % kapitalu zakladowego:-------------'---1) za podjQciem

uchwaly 16.252.500

2) przeciw podjeciu uchwaly
3) wstrzymalo siQ

-

-

glos6w-------

0 glosow

0 glosow,-----------

wobec czego uchwala powyzsza zostala podjeta w glosowaniu

tajnym.--

Ptzewodniczqcy Zgromadzenia Sp6lki zarzAdzil glosowanie tajne nad uchwale nr 13,
,.UCHWAI.A NR ,I3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z

siedzibqw Bydgoszczy
z dnia 28 czerwca 20'13

|.

w sprawie udzielenia absolutorium czlonkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiezk6w w 2012 roku
,,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spotki dzial4qc na podstawie art.

393 pkt 1 w zw. z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu sp6lek handlowych postanawia udzielic

czlonkowi Rady Nadzorczej

Sp6lki

-

Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z

wykonania przez niego obowiEzk6w w 2012 roku.".
PrzewodniczAcy Zgromadzenia,

----------

po przeprowadzeniu glosowania stwierdzil, ze w

glosowaniu tajnym oddano 16.252.500 waznych glos6w

z

16.252-500 akcji, co

stanowi 64,24 % kapitalu zakladowego:----------------10

podjeciem uchwaly 16.252.500 glosow-----------

- 0 glos6w**-------3) wstrzymalo sie - 0 glosow,------) przeciw podjeciu uchwaly

wobec czego uchwala powyzsza zostala podjeta w glosowaniu tajnym.--Przewodniczqcy Zgromadzenia Sp6lki zarzadzil glosowanie tajne nad uchwalE nr 14,

v |,e-LEyuJqLEj
,,UCHWAI.A NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z
siedzibA w Bydgoszczy

z dnia 28 czetwca 2013 r,

w sprawie udzielenia absolutorium czlonkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiazk6w w 2012 roku
,,Zwyczalne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp6lki dzialajqc na podstawie a(.

393 pkt 1 w zw. z art. 395 $ 2 pkt 3 Kodeksu sp6lek handlowych postanawia udzieli6
czlonkowi Rady Nadzorczej Sp6lki Panu Tomaszowi lvluchalskiemu absolutorium

-

z wykonania przez niego obowiezk6w w 2012 roku.".

PrzewodniczEcy Zgtomadzenia,

-------------

po przeprowadzeniu glosowania stwierdzil, Ze w

glosowaniu tajnym oddano 16.252.500 waznych glos6w
stanowi 64,24
1

)

o/o

z

16.252.500 akqi, co

kapitalu zakladowego:

za podjgciem uchwaty 16.252.500

2) przeciw podjeciu uchwaly
3) wstrzymalo sie

gtos6w,-*-----

- 0 glosow

--

-

- 0 glos6w-----------

wobec czego uchwala powyzsza zostala podjQta w glosowaniu tajnym.--Pzewodniczqcy Zgromadzenia Sp6lki zarzqdzil glosowanie tajne nad uchwala nr j5,
v |,a-LEyujqlYj

.UCHWAI.A NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z
siedzibE w Bydgoszczy

z dnia 28 czetwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium czlonkom Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiazk6w w 2012 roku

11

czlonkowi Rady Nadzorczej Spolki

-

Panu Piotrowi Szczeszek absolutorium

{:

wykonania przez niego obowi4zk6w w 2012 roku.".
Przewodniczacy Zgtomadzenia, po przeprowadzeniu glosowania stwierdzil, Ze w

glosowaniu tajnym oddano 16.252.500 waznych gtos6w
stanowi 64,24
1

)

o/o

z

16.252.500 akcji, co

kapitalu zakladowego:------------------------

za podjeciem uchwaly 16.252.500

2) przeciw podjeciu uchwaly
3) wstrzymalo siq

-

-

glos6w-------

0 glosow

0 glosow,------

wobec czego uchwala powyzsza zostala podjeta w glosowaniu tajnym.
Ptzewodnicz4cy zgromadzenia Sp6lki zarzqdzil glosowanie tajne nad uchwalA nr 16,

.UCHWAI.A NR 16
Zwyczainego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIVID GAMES S.A. z

siedzib4w Bydgoszczy
z dnia 28 czetwca 2013

r

.

w sprawie udzielenia absolutorium czlonkom Rady Nadzorczei z wykonania
przez nich obowiqzk6w w 2012 roku
,,Zwycz4ne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spolki dziatajqc na podstawie art.
393 pkt 1 w zw. z art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu sp6lek-handlowych postanawia udzieli6
czlonkowi Rady Nadzorczej Spolki

-

Panu Karolowi Stefanskiemu absolutorium z

wykonania przez niego obowiEzk6w w 2012 roku.".
Przewodniczqcy Zgromadzenia, po przeprowadzeniu glosowania stwierdzil,2e w

glosowaniu tajnym oddano 16.252.500 waznych glos6w

z

16.252.500 akqi, co

stanowi 64.24 ok kapitalu zakladowego:-----------------------1) za podjeciem

uchwaty 16.252.500

2) przeciw podjeciu uchwaty
3) wstrzymalo sie

-

-

glos6w-------

0 glosow

0 glos6w.------------

wobec czego uchwala powyzsza zostala podjgta w glosowaniu

Ad 12 porz4dku

obrad:--------

W tym punkcie porzAdku obrad uchwal nie podjqto.

Ad

'13

oorzadku

obrad:--------*--

--------

tajnym.--

ec wyczerpania porzadku obrad Przewodniczqcy zamknal obrady Zvvyczlnego
Walnego Zgromadzenia.------Do aktu zalEczono liste obecnosci..----

Tozsamo66 Przewodniczecego Zgromadzenia Pani Katarzyny Paruk, wedlug
oswiadczenia zamieszkalej w Krakowie przy ulicy Mackiewicza 23 m. 99, notariusz
stwierdzila na podstawie okazanego dowodu osobistego ATS544963.-----------------Koszty niniejszego aktu ponosi

Sp6lka.--------

Wypisy tego aktu moga by6 wydawane r6wniez Akcjonariuszom w dowolnej ilo6ci.---

Oplaty:------------- taksy notarialnej (S 9 ust. 1 pkt 2 rozp. Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 czerwca

2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, D2.0. n( 148, poz.

1564)------------------

-----------------1 .100,00 zt

- 23% podatku od towar6w i uslug od czynnosci notarialnej (aft. 146a w zw. z ai.. 41

ust. 1 ustawy o podatku od towar6w i uslug z dnia 11 marca 2004 roku, Dz.U.
poz. 535 ze

zm.)--

----------------------253,OO zl

Akt ten zostal odczytany, ptzyjety i podpisany.
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