TreĞü uchwał podjĊtych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 27 lipca 2010 roku
Raport bieĪący nr 30/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku.

Zarząd Multimedia Polska S.A. („Spółka”) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej
wiadomoĞci treĞü uchwał podjĊtych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 lipca
2010 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów
planowanego porządku obrad. Do uchwał podjĊtych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
nie zostały zgłoszone Īadne sprzeciwy.

Podstawa prawna:
RMF GPW §38 ust.1 

Za!"cznik do Raportu Bie#"cego nr 30/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku.

Uchwa!a Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzib" w Gdyni
w sprawie wyboru Przewodnicz"cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 lipca 2010 roku

Dzia!aj"c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spó!ek Handlowych oraz §19 ust.1 Statutu Spó!ki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w g!osowaniu tajnym uchwala, co nast#puje:

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybra$ na
Przewodnicz"cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó!ki radc# prawnego Marcina
Czapskiego.
§2
Uchwa!a wchodzi w %ycie z dniem podj#cia.

Liczba akcji, z których oddano wa%ne g!osy to: 105.450.188.
Akcje, z których oddano wa%ne g!osy stanowi" 68,84 % kapita!u zak!adowego Spó!ki.
&"czna liczba wa%nych g!osów to: 105.450.188, w tym:
g!osów "za": 105.433 588
g!osów "przeciw" nie oddano
g!osów "wstrzymuj"cych si#" 16.600

Za!"cznik do Raportu Bie#"cego nr 30/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku.

Uchwa!a Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzib" w Gdyni
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 27 lipca 2010 roku

Dzia!aj"c na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó!ki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w g!osowaniu tajnym uchwala, co nast#puje:

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. postanawia wybra$ na cz!onków Komisji
Skrutacyjnej:

1. Leszka Prawd#

2. Adama Bednarczyka

3. Katarzyn# Iwanejko – Taczkowsk".
§2
Uchwa!a wchodzi w %ycie z dniem podj#cia.

Liczba akcji, z których oddano wa%ne g!osy to: 105.450.188.
Akcje, z których oddano wa%ne g!osy stanowi" 68,84 % kapita!u zak!adowego Spó!ki.
&"czna liczba wa%nych g!osów to: 105.450.188, w tym:
g!osów "za": 105.433 588
g!osów "przeciw" nie oddano
g!osów "wstrzymuj"cych si#" 16.600

Za!"cznik do Raportu Bie#"cego nr 30/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku.

Uchwa!a Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzib" w Gdyni
w sprawie przyj$cia porz"dku obrad
z dnia 27 lipca 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A. uchwala, co nast#puje:

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska S.A., postanawia przyj"$ porz"dek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó!ki opublikowany na stronie internetowej Spó!ki
www.multimedia.pl w dniu 1 lipca 2010 roku w nast#puj"cym brzmieniu:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodnicz"cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Sporz"dzenie listy obecno'ci.
Stwierdzenie prawid!owo'ci zwo!ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolno'ci do podejmowania uchwa!.
Wybór komisji skrutacyjnej.
Przyj#cie porz"dku obrad.
Podj#cie uchwa!y w sprawie przeniesienia cz#'ci kapita!u zapasowego Spó!ki na celowy
fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji w!asnych.
Podj#cie uchwa!y w sprawie zmiany uchwa!y nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spó!ki z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie nabycia akcji w!asnych.
Zamkni#cie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2

Uchwa!a wchodzi w %ycie z dniem podj#cia.

Liczba akcji, z których oddano wa%ne g!osy to: 105.450.188.
Akcje, z których oddano wa%ne g!osy stanowi" 68,84 % kapita!u zak!adowego Spó!ki.
&"czna liczba wa%nych g!osów to: 105.450.188, w tym:
g!osów "za": 105.433 588
g!osów "przeciw" nie oddano
g!osów "wstrzymuj"cych si#" 16.600

Za!"cznik do Raportu Bie#"cego nr 30/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku.

Uchwa!a Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzib" w Gdyni
w sprawie przeniesienia %rodków finansowych Spó!ki na celowy fundusz rezerwowy
przeznaczony na nabycie akcji w!asnych
z dnia 27 lipca 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó!ki, dzia!aj"c na podstawie § 31 (c) Statutu Spó!ki oraz na
podstawie art. 396 § 5 kodeksu spó!ek handlowych, uchwala co nast#puje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:
Przenie'$ na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji w!asnych utworzony na mocy
uchwa!y nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó!ki z dnia 10 maja 2010 roku z zysków
zatrzymanych oraz kwot# powsta!" w latach ubieg!ych z innych ni% zyski tytu!ów, w !"cznej wysoko'ci
28.017.339,79 z! (dwadzie'cia osiem milionów siedemna'cie tysi#cy trzysta trzydzie'ci dziewi#$
z!otych siedemdziesi"t dziewi#$ groszy).
§2
Uchwa!a wchodzi w %ycie z dniem podj#cia.

Liczba akcji, z których oddano wa%ne g!osy to: 105.450.188.
Akcje, z których oddano wa%ne g!osy stanowi" 68,84 % kapita!u zak!adowego Spó!ki.
&"czna liczba wa%nych g!osów to: 105.450.188, w tym:
g!osów "za": 90.514.098
g!osów "przeciw" 56.090
g!osów "wstrzymuj"cych si#" 14.880.000

Za!"cznik do Raportu Bie#"cego nr 30/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku.

Uchwa!a Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzib" w Gdyni z dnia 27 lipca 2010 roku
w sprawie zmiany uchwa!y nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó!ki
z dnia 10 maja 2010 roku
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó!ki postanawia zmieni$ § 1 ust. 1 oraz 4 lit. f uchwa!y nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó!ki z dnia 10 maja 2010 roku w nast#puj"cy sposób:

„ 1. Upowa%nia si# Zarz"d Spó!ki do nabywania w okresie 5 (pi#ciu) lat od dnia podj#cia niniejszej
Uchwa!y akcji w!asnych, zwyk!ych, na okaziciela, o warto'ci nominalnej 1,00 z! ka%da, oznaczonych
kodem papierów warto'ciowych ISIN: PLMLMDP00015, za kwot# nie wy%sz" ni% 364.017.339,79 z!, z
zastrze%eniem, i% !"czna warto'$ nominalna nabytych akcji nie mo%e przekroczy$ limitu wskazanego
w art. 362 § 2 pkt 2 ksh.
4 lit f. Maksymalna cena p!atna za akcje Spó!ki nabywane w drodze wezwania b#dzie najwy%sz"
spo'ród cen ustalonych zgodnie z literami a – d powy%ej, powi#kszona o premi# nie wy%sz" ni% 3
punkty procentowe”

§2
W pozosta!ym zakresie uchwa!a nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó!ki z dnia 10 maja
2010 roku pozostaje bez zmian.

§3
Uchwa!a wchodzi w %ycie z dniem podj#cia.

Liczba akcji, z których oddano wa%ne g!osy to: 105.450.188.
Akcje, z których oddano wa%ne g!osy stanowi" 68,84 % kapita!u zak!adowego Spó!ki.
&"czna liczba wa%nych g!osów to: 105.450.188, w tym:
g!osów "za": 1.596.333
g!osów "przeciw" 94.254.476
g!osów "wstrzymuj"cych si#" 9.599.376

Za!"cznik do Raportu Bie#"cego nr 30/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku.

Uchwa!a Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Multimedia Polska S.A. z siedzib" w Gdyni z dnia 27 lipca 2010 roku
w sprawie zmiany uchwa!y nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó!ki
z dnia 10 maja 2010 roku
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó!ki postanawia zmieni$ § 1 ust. 1 oraz 4 ostatni akapit oraz §
2 uchwa!y nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó!ki z dnia 10 maja 2010 roku w nast#puj"cy
sposób:

„ 1. Upowa%nia si# Zarz"d Spó!ki do nabywania w okresie 5 (pi#ciu) lat od dnia podj#cia niniejszej
Uchwa!y akcji w!asnych, zwyk!ych, na okaziciela, o warto'ci nominalnej 1,00 z! ka%da, oznaczonych
kodem papierów warto'ciowych ISIN: PLMLMDP00015, za kwot# nie wy%sz" ni% 364.017.339,79 z!, z
zastrze%eniem, i% !"czna warto'$ nominalna nabytych akcji nie mo%e przekroczy$ limitu wskazanego
w art. 362 § 2 pkt 2 ksh.
4 ostatni akapit. Maksymalna cena p!atna za akcje Spó!ki nabywane w drodze wezwania b#dzie
najwy%sz" spo'ród cen ustalonych zgodnie z literami a – d powy%ej, powi#kszona o premi# nie
wy%sz" ni% 3 punkty procentowe”
§ 2. Cena akcji nabywanych przez Spó!k# w drodze wezwania do zapisywania si# na sprzeda% akcji w
okresie od 29 lipca 2010 roku do 4 sierpnia 2010 roku w!"cznie wynosi!a b#dzie 9,70 PLN. Cena akcji
nabywanych przez Spó!k# w drodze wezwania do zapisywania si# na sprzeda% akcji w okresie od 5
sierpnia 2010 do 14 wrze'nia 2010 roku wynosi!a b#dzie 8,75 PLN
§2
W pozosta!ym zakresie uchwa!a nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó!ki z dnia 10 maja
2010 roku pozostaje bez zmian.

§3
Uchwa!a wchodzi w %ycie z dniem podj#cia.

Liczba akcji, z których oddano wa%ne g!osy to: 105.450.188.
Akcje, z których oddano wa%ne g!osy stanowi" 68,84 % kapita!u zak!adowego Spó!ki.
&"czna liczba wa%nych g!osów to: 105.450.188, w tym:
g!osów "za": 103.797.765
g!osów "przeciw" nie oddano
g!osów "wstrzymuj"cych si#" 1.652.423

