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AKT NOTARIALNY  

 
 
Dnia osiemnastego maja roku dwa tysiące dziewiątego (18-05-2009) w budynku nr 16 
(szesnaście) przy ulicy Przedwiośnie w Krakowie, notariusz Wojciech Gruszczyński, 
prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej nr 68 
(sześćdziesiąt osiem), wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod 
firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka "), pod 
adresem: 30-633 Kraków, ulica Walerego Sławka nr 3A, posiadającej numer 
identyfikacyjny (Regon) 351243328 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
6771753870, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000136768 i sporządził niniejszy: 

 
PROTOKÓŁ  

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna  

z siedzib ą w Krakowie  
 
I. Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - 

Leopold Kutyła, który stwierdził, Ŝe na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 
osiemnastego maja roku dwa tysiące dziewiątego (18-05-2009) na godzinę 10:00 
(dziesiątą) w Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16 (szesnaście) w Krakowie, 
zwołane zostało niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 
Quantum Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Zgromadzenie zostało 
zwołane z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następującym 
porządkiem obrad: 

 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

zdolności do podejmowania uchwał. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy 2008. 
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 

2008 roku. 



8. Rozpatrzenie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 
2008 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań 
finansowych Spółki. 

9. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 
2008 roku. 

10. WyraŜenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w 
postaci Działu SAP. 

11. Udzielenie Zarządowi Spółki upowaŜnienia do nabycia akcji własnych w trybie art. 
362 § 1 pkt 8 K.s.h. 

12. Utworzenie kapitału rezerwowego Spółki w celu zgromadzenia środków na 
nabycie akcji własnych Spółki. 

13. UpowaŜnienie Rady Nadzorczej do zmiany zasad i Regulaminu Programu Opcji 
MenedŜerskich. 

14. Wolne wnioski i dyskusja. 
15. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 
 Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, Ŝe zgodnie z wyłoŜoną listą 

obecności reprezentowane jest na Zgromadzeniu 968.230 (dziewięćset 
sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) akcji, co stanowi 1.705.462 
(jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów i 
76,82% [(siedemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt dwie setnych) procent] kapitału 
zakładowego Spółki oraz zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej, z 
jednoczesnym wyłączeniem tajności głosowania w tym przedmiocie, zgodnie z 
treścią art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 

 
II. W skład Komisji Skrutacyjnej zaproponowane zostały następujące osoby: Robert 

Dykacz - przewodniczący komisji, Janusz Hatala i Bogusław OŜóg - członkowie 
komisji. 

 
Uchwała nr 1  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  

z siedzib ą w Krakowie  
z dnia 18 maja 2009 roku  

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera komisję skrutacyjną w składzie: Robert Dykacz - 
Przewodniczący, Janusz Hatala i Bogusław OŜóg - Członkowie.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
W ramach realizacji kolejnego punktu porządku obrad, wysunięta została kandydatura 
Tomasza Hatali na Przewodniczącego Zgromadzenia. 
 



Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Krakowie  

z dnia 18 maja 2009 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 
"§ 1 

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Pana Tomasza Hatalę. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.641.081 (jeden 
milion sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów "za". 
 
W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, Ŝe Zgromadzenie zostało 
zwołane prawidłowo, na podstawie listy obecności na Zgromadzeniu reprezentowane 
jest 968.230 (dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) akcji, co 
stanowi 1.705.462 (jeden milion siedemset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) 
głosów i 76,82% [(siedemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt dwie setnych) procent] kapitału 
zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania waŜnych 
uchwał, a następnie zaproponował przyjęcie porządku obrad. 
 

Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Krakowie  

z dnia 18 maja 2009 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Przyjmuje się porządek obrad ZWZ Spółki w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 
77/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta większością 1.705.462 (jeden milion siedemset pięć 
tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów "za". 
 



III. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił obecnym skrót sprawozdania 
Zarządu za rok 2008, a następnie w ramach realizacji porządku obrad poddał pod 
głosowanie projekty poniŜszych uchwał: 

 
Uchwała nr 4  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  

z siedzib ą w Krakowie  
z dnia 18 maja 2009 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 

 
"Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r, Nr 76, poz. 694 
ze zmianami) i art. XXXVI 22 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego uchwala, co następuje: 

"§ 1 
1.  Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. 
2.  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum Software S.A. z siedzibą 

w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, w tym bilans 
Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, wykazujący po stronie 
aktywów, jak i pasywów kwotę 18.476.232,50 zł (osiemnaście milionów czterysta 
siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy), 
rachunek zysków i strat za rok 2008 zamykający się zyskiem netto w kwocie 
1.044.738,71 zł (jeden milion czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści 
osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy), informację dodatkową (w formie 
raportu rocznego R) oraz zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2008, 
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.068.728,71 zł (jeden milion 
sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt 
jeden groszy) i rachunek przepływu środków pienięŜnych za rok 2008, 
wykazujący zmniejszenie środków pienięŜnych netto o kwotę 1.881.970,16 zł 
(jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 
złotych szesnaście groszy). 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta większością 1.705.462 (jeden milion siedemset pięć 
tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów "za". 
 

Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Krakowie  



z dnia 18 maja 2009 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2008 

 
"§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę 
wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki wykazanego w 
sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2008, postanawia przeznaczyć zysk Spółki 
osiągnięty w roku 2008 w łącznej kwocie 1.044.738,71 zł (jeden milion czterdzieści 
cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy) na 
kapitał zapasowy Spółki. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta większością 1.681.798 (jeden milion sześćset 
osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) głosów "za". 
 

Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Krakowie  

z dnia 18 maja 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku 
 
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Hatali 
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 
roku do 31.12.2008 roku. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.641.081 (jeden 
milion sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów "za", przy czym 
zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Hatala, Akcjonariusz 
wymienionej Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 64.381 (sześćdziesiąt 
cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów. 

 
Uchwała nr 7  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  



Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Krakowie  

z dnia 18 maja 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku 
 
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

 
§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Bogusławowi 
OŜogowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2008 roku do 
31.12.2008 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.667.162 (jeden 
milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) głosów "za", przy 
czym zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Bogusław OŜóg, 
Akcjonariusz wymienionej Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 38.300 
(trzydzieści osiem tysięcy trzysta) głosów. 

 
Uchwała nr 8  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  

z siedzib ą w Krakowie  
z dnia 18 maja 2009 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku 
 
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Markowi Jędrze 
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 
roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 
01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 



PowyŜsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.705.462 (jeden 
milion siedemset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów "za". 

 
Uchwała nr 9  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  

z siedzib ą w Krakowie  
z dnia 18 maja 2009 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku 
 
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

 
§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Tomaszowi 
Mnichowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 01.01.2008 roku do 
31.12.2008 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.700.166 (jeden 
milion siedemset tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) głosów "za", przy czym zgodnie z 
treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Tomasz Mnich, Akcjonariusz wymienionej 
Spółki nie brał udziału w głosowaniu posiadając 5.296 (pięć tysięcy dwieście 
dziewięćdziesiąt sześć) głosów. 
 

Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Krakowie  

z dnia 18 maja 2009 roku  
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku 

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 
od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku 

 
"Działając na podstawie Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co 
następuje: 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 
rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku wraz ze sprawozdaniem z 
wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego 



Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku, badania sprawozdania 
Zarządu za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku. 

§2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta większością 1.705.462 (jeden milion siedemset pięć 
tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów "za". 
 

Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Krakowie  

z dnia 18 maja 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku 
 
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

 
§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Leopoldowi 
Kutyle pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 roku do 
31.12.2008 roku. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.705.462 (jeden 
milion siedemset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów "za". 
 

Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Krakowie  

z dnia 18 maja 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku 
 
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

 
§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi 
Polończykowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 



absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 
roku do 31.12.2008 roku. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.705.462 (jeden 
milion siedemset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów "za". 
 

Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Krakowie  

z dnia 18 maja 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku 
 
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

 
§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu 
Majewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.705.462 (jeden 
milion siedemset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów "za". 
 

Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Krakowie  

z dnia 18 maja 2009 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku 
 
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

 
§1 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Annie 
Nadolskiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 
nią obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.705.462 (jeden 
milion siedemset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów "za". 

 
Uchwała nr 15  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  

z siedzib ą w Krakowie  
z dnia 18 maja 2009 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku 

 
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

 
§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi 
Gaertnerowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 1.705.462 (jeden 
milion siedemset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów "za". 
 

Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Krakowie  

z dnia 18 maja 2009 roku  
w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Spółki w postaci Działu SAP 
 

"§1 
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna na zasadzie 
art. 393 pkt 3 k.s.h. wyraŜa zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa Spółki w postaci Działu SAP poprzez jego wniesienie jako wkładu 



niepienięŜnego do spółki "Quantum I-Services spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością". 
 

§2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta większością 1.705.462 (jeden milion siedemset pięć 
tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów "za". 
 

Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Krakowie  

z dnia 18 maja 2009 roku  
w sprawie upowaŜnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych 

 
"§1 

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna postanawia 
upowaŜnić zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na zasadzie art. 362 §1 
pkt 8 k.s.h. Spółka w okresie 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały moŜe 
nabyć 86.000 (osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji własnych, za cenę nie niŜszą niŜ 2,00 
zł (dwa złote) zł za jedną akcję i nie wyŜszą niŜ 11,50 zł (jedenaście złotych pięćdziesiąt 
groszy) za jedną akcję. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta większością 1.705.462 (jeden milion siedemset pięć 
tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów "za". 

 
Uchwała nr 18  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  

z siedzib ą w Krakowie  
z dnia 18 maja 2009 roku  

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki 
 

"§1 
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna, w celu 
realizacji uchwały nr 17 (siedemnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 
dnia 18 maja 2009 roku, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy Spółki w wysokości 
989.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 
 

§2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 



PowyŜsza uchwała została podjęta większością 1.705.462 (jeden milion siedemset pięć 
tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów "za". 
 

Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą: "QUANTUM SOFTWARE"  Spółka Akcyjna  
z siedzib ą w Krakowie  

z dnia 18 maja 2009 roku  
w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej Spółki do zmiany 

Regulaminu Programu Opcji MenedŜerskich 
 

"§1 
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna, w związku z 
treścią uchwał nr 18 (osiemnaście), 19 (dziewiętnaście) i 20 (dwadzieścia) Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2008 roku, upowaŜnia Radę 
Nadzorczą Spółki do zmiany Regulaminu Programu Opcji MenedŜerskich poprzez 
umoŜliwienie zbywania akcji własnych nabytych przez Spółkę uczestnikom Programu 
Opcji MenedŜerskich. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.". 
 
PowyŜsza uchwała została podjęta większością 1.705.462 (jeden milion siedemset pięć 
tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów "za". 
 
V. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków 

Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. 
 
VI. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy na 

Zgromadzeniu. 
 
VII. Koszty tego protokołu ponosi Spółka pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" spółka 

akcyjna z siedzibą w Krakowie pod adresem: 30-633 Kraków, ulica Walerego 
Sławka nr 3A, Regon: 351243328, NIP: 677-17-53-870. 

 
VIII. Pobrano: 

a) naleŜność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. Nr 148, poz. 1564 ze 
zm.) w kwocie 1.300,00 zł, 

c) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku (Dz. U. Nr 54, poz. 533 ze zm.) w stawce 22 % w kwocie 286,00 zł. 

 Łącznie pobrano kwotę: 1.586,00 zł (jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt sześć 
złotych). 



 Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano dnia dziewiętnastego maja roku dwa 
tysiące dziewiątego (19-05-2009) w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej nr 68 
(sześćdziesiąt osiem). 

 


