
Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 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 [____]- przewodniczący, [____] i 

[_____]". 

 

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

„§1 

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana [_____]. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Quantum Software S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

§1 

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym 

zgodnie z art. 4021 k.s.h. w formie raportu bieżącego Spółki nr [____], z dnia [___] roku.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

 

 
  



Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 
 

„Działając na zasadzie 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. XXVI pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, 
uchwala, co następuje: 

§1 

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.  

2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie 
za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w tym sprawozdanie z 
sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujące po stronie 
aktywów, jak i pasywów kwotę 11 230 742,36 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za 
rok 2014 zamykające się stratą netto w kwocie 1 404 834,92 zł, informację dodatkową (w 
formie raportu rocznego R) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w roku 2014, 
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 428 905,02  zł i sprawozdanie z 
przepływu środków pieniężnych za rok 2014, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych 
netto o kwotę 3 588 638,92 zł.  

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki 

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 

„Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: 
Dz. U. 2002 r, Nr 76, poz. 694 ze zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu 
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014, postanawia co następuje: 
 

§1 

1. Zatwierdza się sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014. 

2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, w tym sprawozdanie z sytuacji 
finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujące po 
stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 16 065 466,98 zł, sprawozdanie z całkowitych 



dochodów za rok 2014 zamykające się zyskiem netto w kwocie 414 014,19 zł, informację 
dodatkową (w formie raportu rocznego SA-RS_2014) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale 
własnym w roku 2014, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 237 497,77 zł i 
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2014, wykazujące zwiększenie 
środków pieniężnych netto o kwotę 654 323,26 zł. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

 
Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014 

 „§1 

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 
po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę wniosku Zarządu dotyczącego 
sposobu pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2014, 
postanawia pokryć stratę Spółki za rok 2014 w wysokości 1 404 834,92 zł [jeden milion czterysta 
cztery tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 92/100] w całości z kapitału zapasowego Spółki.  

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

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

roku obrotowym 2014 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki, Walne 
Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje: 

 
§1 

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Hatali pełniącemu funkcję Prezesa 
Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. 

 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 



 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym 2014 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki, Walne 
Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje: 

§1 

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Bogusławowi Ożogowi pełniącemu funkcję 
Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym 2014 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki, Walne 
Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje: 

§1 

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Markowi Jędrze pełniącemu funkcję Wiceprezesa 
Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

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

roku obrotowym 2014  



„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Spółki, Walne 
Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje: 

§1 

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Mnichowi pełniącemu funkcję Członka 
Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

 

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.  

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok 
obrotowy 2014  

 
„Działając na podstawie Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co 
następuje: 

§1 

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2014 r. 
do 31.12.2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., badania 
sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2014. 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne 
Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje: 

§1 



Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Leopoldowi Kutyle pełniącemu funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2014. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." 

 

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2014  

 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne 

Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje: 

§1 

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Polończykowi  pełniącemu 

funkcję Wice Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2014. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2014 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne 
Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje: 

§1 

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Rucińskiemu  pełniącemu 
funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2014. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 



 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2014 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne 

Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje: 

§1 

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Nadolskiemu pełniącemu 

funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2014. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2014 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne 

Zgromadzenie Quantum software S.A. uchwala, co następuje: 

§1 

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Gaertnerowi pełniącemu 

funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2014. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

 
  



Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 

 
„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie 
Quantum software S.A. uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana [____________] z funkcji członka Rady Nadzorczej. 
 

§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

 

Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

 
„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie 
Quantum software S.A. uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

Walne Zgromadzenie powołuje [____________] na członka Rady Nadzorczej. 
 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

 
  



Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych 

 
 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna działając na podstawie 
art. 359§ 1 i art. 362§ 1 pkt 5 KSH oraz punktu XIV Statutu Spółki uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na 
warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale („skup akcji własnych”) oraz do podjęcia 
wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.  

 
§ 2 

Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:  
 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa 
niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), a cena po jakiej mogą być nabywane 
akcje nie będzie wyższa niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.  

b) Zarząd jest upoważniony do realizacji skupu akcji własnych do dnia 25 czerwca 2018 roku 
nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu 
akcji własnych.  

c) Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd i podany 
do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5 poniżej.  

 
§ 3 

Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych 
Spółki.  
 

§ 4 
Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, szczegółowych 
warunków skupu akcji własnych oraz przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu 
ich umorzenia.  
 

§ 5 
Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości 
zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. 
 

§ 6 
Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu 
postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu 
powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.  
 

§ 7 
Zarząd kierując się interesem Spółki może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:  



a) zakończyć skup akcji własnych przed upływem terminu, lub przed wyczerpaniem budżetu 
o których mowa w § 2, albo 

b) czasowo wstrzymać skup akcji własnych, albo 

c) zrezygnować z przeprowadzenia skupu akcji własnych.  
 

§ 8 
W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 7, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania 
informacji o nich, w sposób określony w ust. 5 powyżej.  

 
§ 9 

Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich 
czynności zmierzających do wykonania skupu akcji własnych. 
 

§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 
 

Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: "QUANTUM SOFTWARE" Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego spółki 

 
 

§ 1 
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Quantum software Spółka Akcyjna – z uwagi na upływ 
terminu do nabywania akcji własnych Spółki wskazany w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia podjętej w dniu 18 maja 2009 roku – postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy 
Spółki jaki został utworzony na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
podjętej w dniu 18 maja 2009 roku. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 


