
Uchwała Numer 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"§ 1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 

punkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w osobie Pana Tomasza Tylińskiego. ------------------------------------ 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------- 

 * oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt 

osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % 

(sześćdziesiąt trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, 3.888.666 (trzy 

miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosami 

"za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło 

uchwałę nr 1 
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Uchwała Numer 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie odstąpienia do wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej 

zadań Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

"§ 1 

Działając na podstawie § 13 punkt 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 

Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji 

Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania określone w § 13 punkt 15 Regulaminu 

Walnego Zgromadzenia Spółki, Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, 3.888.666 

(trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) 

głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, 

przyjęło uchwałę nr 2.  
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Uchwała Numer 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad  

"§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad: -------- 

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

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------ 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------- 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------- 

5. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------- 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

rok obrotowy 2011; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011. ----- 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników 

oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, 

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; wniosku 

Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011. ----------------------------------- 

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom 

Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2011. ------------------------------------- 

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: ---------------------------------------------------------- 

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2011; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2011; --------------------------------------------------------------------------------- 

c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok obrotowy 2011, jednostkowego sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego 

pokrycia straty; --------------------------------------------------------------------------------- 

d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011; ------------------------------------------ 

e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2011; ----------------------------------------------------- 

f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2011; ----------------------------------------------- 

g. powołanie członków Zarządu; ------------------------------------------------------------ 

h. powołania członków Rady Nadzorczej; ------------------------------------------------- 

i. utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz upoważnienia 

Zarządu do nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu 

spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------------------- 

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, 3.888.666 

(trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) 
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głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, 

przyjęło uchwałę nr 3.  
 

 

Uchwała Numer 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2011 

"§1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2011 (dwa tysiące jedenastym), na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 

Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia 

zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 

(dwa tysiące jedenastym). -------------------------------------------------------------------- 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, 3.888.666 

(trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) 
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głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, 

przyjęło uchwałę nr 4.  

 

Uchwała Numer 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2011 roku 

"§1 

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2011 (dwa tysiące jedenasty), obejmującego: --------------------------------- 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, --------------------------------- 

2) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa 

tysiące jedenastego (31.12.2011 r.), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 21.517.039,63 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemnaście tysięcy 

trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze); ---------------------------------- 

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia roku 

dwa tysiące jedenastego (01.01.2011 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia 

roku dwa tysiące jedenastego (31.12.2011 r.) wykazujący stratę netto w kwocie 

2.951.662,14 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt dwa złote czternaście groszy); ----------------------------------------------- 

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 

dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące jedenastego (01.01.2011 r.) do dnia 

trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego (31.12.2011 r.) 

wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.951.662,14 zł (dwa miliony 
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dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote czternaście 

groszy); ------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego 

stycznia roku dwa tysiące jedenastego (01.01.2011 r.) do dnia trzydziestego 

pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego (31.12.2011 r.) wykazujący 

zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 632.063,39 zł (sześćset trzydzieści 

dwa tysiące sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści dziewięć groszy); ---------------------- 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia; --------------------------------------------- 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości jednostkowe sprawozdanie 

finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 (dwa tysiące jedenasty). ---------------------- 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, 3.888.666 

(trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) 

głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, 

przyjęło uchwałę nr 5.  
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Uchwała Numer 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz 

wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty 

"§1 

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady 

Nadzorczej z badania: ------------------------------------------------------------------------- 

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 (dwa 

tysiące jedenastym); --------------------------------------------------------------------------- 

 - jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 (dwa 

tysiące jedenasty); ----------------------------------------------------------------------------- 

- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty; ---------------------------------- 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości 

sprawozdanie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------- 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -------------------------------------  

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 
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* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, 3.888.666 

(trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) 

głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, 

przyjęło uchwałę nr 6.  

 

 

Uchwała Numer 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011 

"§1 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 

obrotowy 2011 (dwa tysiące jedenasty), Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia, że strata Spółki w kwocie 2.951.662,14 zł (dwa miliony dziewięćset 

pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote czternaście groszy), 

zostanie pokryta zyskiem z lat następnych. ------------------------------------------------ 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -------------------------------------

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, 3.888.666 

(trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) 
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głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, 

przyjęło uchwałę nr 7.  

 

Uchwała Numer 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu 

Spółki w roku obrotowym 2011 Panu Tomaszowi Tylińskiemu 

"§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Tylińskiemu 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 

obrotowym 2011 (dwa tysiące jedenastym). ----------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 1.913.417 (jeden milion dziewięćset trzynaście tysięcy 

czterysta siedemnaście) akcji stanowiących 31,11 % (trzydzieści jeden i jedenaście 

setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, ----------------------------- 

 * łącznie oddano 1.913.417 (jeden milion dziewięćset trzynaście tysięcy 

czterysta siedemnaście) ważnych głosów, -------------------------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, 1.913.417 

(jeden milion dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta siedemnaście) głosami "za", 

przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło 

uchwałę nr 8.  
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Uchwała Numer 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Pani Beacie Schmidt - Tylińskiej 

"§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Beacie Schmidt - Tylińskiej 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym 2011 (dwa tysiące jedenastym). -------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, 3.888.666 (trzy 

miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosami 

"za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło 

uchwałę nr 9.  
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Uchwała Numer 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Panu Mariuszowi Obszańskiemu 

"§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Obszańskiemu 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym 2011 (dwa tysiące jedenastym). -------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, 3.888.666 (trzy 

miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosami 

"za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło 

uchwałę nr 10.  
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Uchwała Numer 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Kozickiemu – Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2011 

"§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Edwardowi Kozickiemu 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym 2011 (dwa tysiące jedenastym). -------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, 3.888.666 (trzy 

miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosami 

"za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło 

uchwałę nr 11.  
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Uchwała Numer 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Panu Dariuszowi Kojatowi  

"§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Kojatowi 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym 2011 (dwa tysiące jedenastym). -------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, 3.888.666 (trzy 

miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosami 

"za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło 

uchwałę nr 12.  
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Uchwała Numer 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Panu Andrzejowi Dulnikowi 

"§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym 2011 (dwa tysiące jedenastym). -------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, 3.888.666 (trzy 

miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosami 

"za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło 

uchwałę nr 13.  
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Uchwała Numer 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej w roku obrotowym 2011 Panu Bogdanowi Kasprzykowi 

"§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Bogdanowi Kasprzykowi 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym 2011 (dwa tysiące jedenastym). -------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, 3.888.666 (trzy 

miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosami 

"za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło 

uchwałę nr 14.  
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Uchwała Numer 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania Pana Tomasza Tylińskiego do Zarządu Spółki 

"§ 1 

Na podstawie § 8 ustęp 2. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki postanawia powołać Pana Tomasza Tylińskiego do Zarządu Spółki na 

stanowisko Prezesa Zarządu. ---------------------------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, 3.888.666 (trzy 

miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosami 

"za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło  

uchwałę nr 15.  
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Uchwała Numer 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza 

Obszańskiego 

"§ 1 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na stanowisko członka Rady 

Nadzorczej Pana Mariusza Obszańskiego. ----------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, 3.888.666 (trzy 

miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosami 

"za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło 

uchwałę nr 16.  
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Uchwała Numer 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Edwarda 

Kozickiego  

"§ 1 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na stanowisko członka Rady 

Nadzorczej Pana Edwarda Kozickiego. --------------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, 3.888.666 (trzy 

miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosami 

"za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło 

uchwałę nr 17. 
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Uchwała Numer 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza 

Kojata  

"§ 1 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na stanowisko członka Rady 

Nadzorczej Pana Dariusza Kojata. --------------------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, 3.888.666 (trzy 

miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosami 

"za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło 

uchwałę nr 18.  
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Uchwała Numer 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja 

Dulnika  

"§ 1 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na stanowisko członka Rady 

Nadzorczej Pana Andrzeja Dulnika. ------------------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, 3.888.666 (trzy 

miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosami 

"za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło 

uchwałę nr 19.  
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Uchwała Numer 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Bogdana 

Kasprzyka  

"§ 1 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na stanowisko członka Rady 

Nadzorczej Pana Bogdana Kasprzyka. ---------------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, 3.888.666 (trzy 

miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosami 

"za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło 

uchwałę nr 20.  
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Uchwała Numer 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pani Beaty 

Schmidt - Tylińskiej 

"§ 1 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki postanawia powołać na stanowisko członka Rady 

Nadzorczej Panią Beatę Schmidt - Tylińską. --------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, 3.888.666 (trzy 

miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosami 

"za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło 

uchwałę nr 21.  
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Uchwała Numer 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 czerwca 2012 roku 

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz 

upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 

punkt 8 Kodeksu spółek handlowych 

"§ 1 

Na podstawie art. 362 § 1 punkt 8 oraz 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postawia utworzyć kapitał rezerwowy w 

wysokości 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), z przeznaczeniem na nabycie 

akcji własnych, na podstawie upoważnienia udzielonego w § 2 niniejszej uchwały.  

§ 2 

Spółka może nabywać akcje, w pełni pokryte, w celu dalszej odsprzedaży 

współpracownikom Spółki oraz ewentualnym inwestorom, według następujących 

zasad: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. łączna wartość nominalna nabywanych akcji, nie przekroczy 20% 

(dwudziestu procent) wartości kapitału zakładowego Spółki, ------------------- 

2. minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 0,48 zł 

(czterdzieści osiem groszy), ---------------------------------------------------------- 

3. maksymalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 10,00 zł 

(dziesięć złotych), ---------------------------------------------------------------------- 

4. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa 

niż kapitał rezerwowy utworzony na ten cel zgodnie z § 1 niniejszej 

uchwały, --------------------------------------------------------------------------------- 
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5. akcje mogą być stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za 

pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów 

maklerskich, ---------------------------------------------------------------------------- 

6. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji również w formie zleceń 

maklerskich, transakcji pakietowych oraz publicznego wezwania na akcje 

Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------- 

7. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji, w ramach niniejszego 

upoważnienia, do dnia dwudziestego drugiego czerwca roku dwa tysiące 

piętnastego (22.06.2015 r.). ---------------------------------------------------------- 

§ 3 

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji 

własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 punkt 8 Kodeksu spółek handlowych 

zgodnie z treścią niniejszej uchwały. ------------------------------------------------ 

2. W granicach niniejszej uchwały ostateczną liczbę, sposób, cenę i terminy 

nabywania akcji oraz ich odsprzedaży ustalone zostaną przez Zarząd.  -------- 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ------------------------------------- 

* oddano ważne głosy z 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 63,23 % (sześćdziesiąt 

trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,  

 * łącznie oddano 3.888.666 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, ----------------------------------- 

* Walne Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, 3.888.666 

(trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) 

głosami "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, 

przyjęło uchwałę nr 22.  


