Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie DataWalk S.A.
w dniu 28 czerwca 2019 roku
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza ŁYSZCZAREK.-------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Pan Wojciech Dyszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 oddano
łącznie 2.026.125 głosy, oddając łącznie 2.026.125 głosy ważne, w tym:------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,----------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
§1
Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od
wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów, jak również podejmowanie innych czynności,
o których mowa w § 18 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powierza
Przewodniczącemu Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
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stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

otwarcie Zgromadzenia;--------------------------------------------------------------------------wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;------------------------------------------------------odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;-------------------------------------------------stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał;-----------------------------------------------------------przyjęcie porządku obrad;------------------------------------------------------------------------przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk
oraz DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania
finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok
zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu
pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku;--------------------------przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31
grudnia 2018 roku, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok
zakończony 31 grudnia 2018 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku
Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia
2018 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
oraz oceną sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych
dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;---------------------------------------podjęcie uchwał w przedmiocie:-----------------------------------------------------------------a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia
2018 roku,--------------------------------------------------------------------------------b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok
zakończony 31 grudnia 2018 roku,---------------------------------------------------c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,-------2

d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
zakończony 31 grudnia 2018 roku, obejmującego sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku, a także
sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2018 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok
zakończony 31 grudnia 2018 roku i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia
2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto
za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,-------------------------------------------e. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,------f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,-------------------------------------------g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,---------------------------h. powołania członka Rady Nadzorczej,--------------------------------------------------9) zamknięcie obrad Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,----------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz
DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, postanawia:----------------------------
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§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk
oraz DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
DataWalk S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po
rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,
postanawia:-------------------------------------------------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe DataWalk S.A. za rok
zakończony 31 grudnia 2018 roku, które obejmuje:-------------------------------------------------1) informacje ogólne,---------------------------------------------------------------------------------2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie
aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 9.354.063,63 zł
(dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt trzy złote
63/100),-------------------------------------------------------------------------------------------3) rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów za okres od
1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości
13.773.078,71 zł (trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące
siedemdziesiąt osiem złotych 71/100),--------------------------------------------------------4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31
grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę
10.970.478,71 zł (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta
siedemdziesiąt osiem złotych 71/100),--------------------------------------------------------4

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31
grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
3.074.505,54 zł (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięć złotych
54/100),--------------------------------------------------------------------------------------------6) informacje objaśniające do sprawozdania finansowego. -----------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z
opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, postanawia:---------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, które obejmuje:-------------1) informacje ogólne,---------------------------------------------------------------------------------2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku,
które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę
9.324.185,20 zł (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto
osiemdziesiąt pięć złotych 20/100),------------------------------------------------------------3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych
dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący
stratę netto w wysokości 13.749.903,79 zł (trzynaście milionów siedemset
czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzy złote 79/100),-------------------------------4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia
2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału
własnego o kwotę 10.889.374,64 zł (dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt
dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 64/100),-------------------------------
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5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018
roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych
o kwotę 2.879.998,13 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 13/100),----------------------------------------6) informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku, a także sprawozdania
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk
oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku,
sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok
zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu
pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 1)
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
w roku zakończonym 31 grudnia 2018 roku, a także sprawozdania z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku
Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018
roku, postanawia:------------------------------------------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok
zakończony 31 grudnia 2018 obejmujące:-------------------------------------------------------------1) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31 grudnia 2018
roku,------------------------------------------------------------------------------------------------6

2) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2018 roku, sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia
2018 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu
dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Statutu
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu
pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz po zapoznaniu się
z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:---------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę
netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku w wysokości 13.773.078,71 zł (trzynaście
milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 71/100) pokryć
w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.-----------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------7

- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:--------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Piećko, absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia
2018 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:--------------------------------------------------------§1
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Wieczyńskiemu, absolutorium
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r.-----------------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Borysławskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:--------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sergiuszowi Borysławskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r.-----------------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------
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Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piontkowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DataWalk Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:--------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Piontkowi absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do
dnia 28 czerwca 2018 r.------------------------------------------------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DataWalk Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:--------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do
dnia 28 czerwca 2018 r.-----------------------------------------------------------------------------------§2
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Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszy absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:--------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Dyszy absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r.-----------------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
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z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:--------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do
dnia 31 grudnia 2018 r.-----------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:--------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do
dnia 31 grudnia 2018 r.-----------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------

***
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:--------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r.-----------------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 17 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.295.210 akcje, co
stanowi 2.020.210 głosy i 31,35 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.020.210
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.020.210 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
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w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony
31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:--------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia
6 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.--------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 18 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1
pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:--------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Wasilewskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do
dnia 31 grudnia 2018 r.-----------------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
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stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 2.026.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: DataWalk S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 r. (28-06-2019 r.)
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i ust. 9 Statutu
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DataWalk Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:------------------------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Piotra BINDAS (PESEL: ………………) na Członka
Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------***
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 20 wzięli udział
wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.301.125 akcje, co
stanowi 2.026.125 głosy i 31,44 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 2.026.125
głosy ważne, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 1.906.125 ważne głosy „za”,---------------------------------------------------------------------------- przy 120.000 głosów „przeciw”,------------------------------------------------------------------------- przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------
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