
Uchwały niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy MM Conferences S.A. z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

 
*** 

Uchwała nr 14 z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie 

udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium 

Pani Magdalenie Dulińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ----------------------------------------------------------------------- 

 

§2 

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

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż: --------------------------------------- 

 w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące 

dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i 

dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, ---------------------------------------- 

 oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 

ważnych głosów, z czego 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, 549.800 

(pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „przeciw”, przy braku głosów 

„wstrzymujących się”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nie 

została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Uchwała nr 15 z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie 

udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Jażdżyńskiemu z wykonania przez niego 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r. 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium 



Panu Tomaszowi Jażdzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 

okresie od 1 stycznia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r. ------------------------------------------------------------- 

 

§2 

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

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż: --------------------------------------- 

 w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące 

dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i 

dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, ---------------------------------------- 

 oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 

ważnych głosów, z czego 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, 549.800 

(pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „przeciw”, przy braku głosów 

„wstrzymujących się”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nie 

została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Uchwała nr 16 z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie 

udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium 

Panu Tomaszowi Jaworskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 

okresie od 27 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ------------------------------------------------------------ 

 

§2 

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

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż: --------------------------------------- 

 w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące 

dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowią 98,27 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i 

dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, ---------------------------------------- 

 oddano 1.054.953 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 

ważnych głosów, z czego 505.153 (pięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosy „za”, 549.800 



(pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów „przeciw”, przy braku głosów 

„wstrzymujących się”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała nie 

została podjęta. ----------------------------------------------------------------------------- 

 


