Treść uchwał podjętych w dniu 23 lipca 2019 roku podczas wznowionego po
przerwie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Spark VC”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim którego pierwsza część
odbyła się w dniu 8 lipca 2019 roku

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 23 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-------------§ 1.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe następujące
brzmienie:--------------------------------------------------------------------------------„1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi
działalność pod firmą Spark VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka
Akcyjna.----------------------------------------------------------------------------------2. Spółka może używać skrótu Spark VC ASI S.A.”.------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego, w tym -------- za uchwałą: 98.250.000 głosów, ----------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------ łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,------------------Uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------
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„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Spark VC Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 23 lipca 2019 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spark VC S.A. z siedzibą w
Grodzisku Mazowieckim, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek
handlowych, uchwala, co następuje:-------------------------------------------------„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Spark VC S.A. do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki Spark VC S.A., uwzględniającego zmiany
wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Spark VC S.A.
z dnia 23 lipca 2019 r.”-----------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” --------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
98.250.000 akcji, stanowiących 96,32 % kapitału zakładowego, w tym -------- za uchwałą: 98.250.000 głosów, ----------------------------------------------------- przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------ łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 98.250.000,------------------Uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------
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