Uchwa a nr 01/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie wyboru Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z siedzib w
Warszawie postanawia wybra na Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pani /Pana ______________________.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia
Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]
Uchwa a nr 02/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie przyj cia porz dku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z siedzib w
Warszawie przyjmuje porz dek obrad og oszony w dniu ___ maja 2011 roku w ramach raportu
bie cego Spó ki i na stronie internetowej Spó ki.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]

UCHWA A nr 03/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia alno ci w 2010 roku.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z
siedzib w Warszawie na podstawie §13 ust. 4 pkt 11 Statutu Spó ki po rozpatrzeniu
przed onego przez Rad Nadzorcz Spó ki sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia alno ci za rok
2010, postanawia zatwierdzi sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzia alno ci za rok 2010.
§ 2.

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia
Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]

UCHWA A nr 04/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci w 2010 roku.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z
siedzib w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spó ek handlowych
oraz §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spó ki, po rozpatrzeniu przed onego przez Zarz d sprawozdania
Zarz du z dzia alno ci Spó ki za rok 2010 oraz po zapoznaniu si z opini bieg ego rewidenta i
opini Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzi sprawozdanie Zarz du z dzia alno ci za rok
2010.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]
UCHWA A nr 05/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó ki za rok 2010.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z
siedzib w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spó ek handlowych
oraz §13 ust. 4 pkt 1 Statutu Spó ki po rozpatrzeniu przed onego przez Zarz d sprawozdania
finansowego Spó ki za rok 2010 oraz po zapoznaniu si z opini bieg ego rewidenta i opini Rady
Nadzorczej, postanawia zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spó ki za rok 2010, sk adaj ce si z:
1. wprowadzenia;
2. bilansu sporz dzonego na dzie 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje kwot 5.327.391,87 z ,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia
2010 roku wykazuj cego strat netto 2.926.735,47 z ,
4. zestawienia zmian w kapitale w asnym, wskazuj cy zmniejszenie kapita u w asnego o
kwot 2.926.735,47 z
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5. rachunku przep ywów pieni nych, wskazuj cy zwi kszenie stanu rodków pieni nych
netto za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwot
396.674,85 z ;
6. informacji dodatkowej.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]
UCHWA A nr 06/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie pokrycia straty za rok 2010.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z
siedzib w Warszawie na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spó ek handlowych oraz §13 ust. 4
pkt 2 Statutu Spó ki niniejszym postanawia pokry strat netto Spó ki za rok obrotowy 2010 w
kwocie 2.926.735,47 z (dwa miliony dziewi set dwadzie cia sze tysi cy siedemset trzydzie ci
pi i 47/100 z otych) z przysz ych zysków Spó ki.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]

UCHWA A nr 07/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Kna - Prezesowi Zarz du Spó ki
z wykonywania obowi zków w roku 2010.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z
siedzib w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spó ek handlowych
oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spó ki postanawia udzieli Panu Robertowi Kna – Prezesowi
Zarz du Spó ki – absolutorium z wykonywania obowi zków za okres pe nienia funkcji od 01
stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
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Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]
UCHWA A nr 08/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Samborskiemu - Wiceprezesowi Zarz du
Spó ki z wykonywania obowi zków w roku 2010.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z
siedzib w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spó ek handlowych
oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spó ki postanawia udzieli Panu Grzegorzowi Samborskiemu –
Wiceprezesowi Zarz du Spó ki – absolutorium z wykonywania obowi zków za okres pe nienia
funkcji od 01 stycznia 2010 roku do 15 marca 2010 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]
UCHWA A nr 09/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Ejsmont - Wiceprezesowi Zarz du Spó ki
z wykonywania obowi zków w roku 2010.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z
siedzib w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spó ek handlowych
oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spó ki postanawia udzieli Panu Janowi Ejsmont – Wiceprezesowi
Zarz du Spó ki – absolutorium z wykonywania obowi zków za okres pe nienia funkcji od 15
czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
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Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]
UCHWA A nr 10/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Górskiemu - Przewodnicz cemu Rady
Nadzorczej Spó ki z wykonywania obowi zków w roku 2010.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z
siedzib w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spó ek handlowych
oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spó ki postanawia udzieli Panu Maciejowi Górskiemu –
Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spó ki – absolutorium z wykonywania obowi zków za okres
pe nienia funkcji od 01 stycznia 2010 roku do 28 wrze nia 2010 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]
UCHWA A nr 11/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Puczy skiemu - Cz onkowi Rady Nadzorczej
Spó ki z wykonywania obowi zków w roku 2010.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z
siedzib w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spó ek handlowych
oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spó ki postanawia udzieli Panu Andrzejowi Puczy skiemu –
Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki – absolutorium z wykonywania obowi zków za okres
pe nienia funkcji od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]
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UCHWA A nr 12/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Tysperowi - Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki
z wykonywania obowi zków w roku 2010.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z
siedzib w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spó ek handlowych
oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spó ki postanawia udzieli Panu Markowi Tysperowi – Cz onkowi
Rady Nadzorczej Spó ki, absolutorium z wykonywania obowi zków za okres pe nienia funkcji od
01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, w tym w okresie od dnia 15 marca 2010 roku
do dnia 14 czerwca 2010 roku za pe nienie funkcji cz onka Rady Nadzorczej czasowo
delegowanego do pe nienia funkcji cz onka zarz du Spó ki.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]
UCHWA A nr 13/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Paw owi Bala - Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki
z wykonywania obowi zków w roku 2010.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z
siedzib w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spó ek handlowych
oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spó ki postanawia udzieli Panu Paw owi Bala – Cz onkowi Rady
Nadzorczej Spó ki – absolutorium z wykonywania obowi zków za okres pe nienia funkcji od 25
pa dziernika 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]
UCHWA A nr 14/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
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Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Hazubskiemu - Cz onkowi Rady Nadzorczej
Spó ki z wykonywania obowi zków w roku 2010.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z
siedzib w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spó ek handlowych
oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spó ki postanawia udzieli Panu Maciejowi Hazubskiemu –
Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki – absolutorium z wykonywania obowi zków za okres
pe nienia funkcji od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]
UCHWA A nr 15/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie udzielenia absolutorium W odzimierzowi Kabaj - Cz onkowi Rady Nadzorczej
Spó ki z wykonywania obowi zków w roku 2010.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z
siedzib w Warszawie na podstawie art. 391 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spó ek handlowych
oraz §13 ust. 4 pkt 3 Statutu Spó ki postanawia udzieli Panu W odzimierzowi Piotrowi Kabajowi
– Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki – absolutorium z wykonywania obowi zków za okres
pe nienia funkcji od 24 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Uchwa a zosta a podj ta w g osowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]
UCHWA A nr 16/06/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Muzyka S.A.
Wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego – Rejestru Przedsi biorców
pod numerem KRS 0000283018
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dzia ania Rady Nadzorczej Spó ki.
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§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spó ki pod firm e-Muzyka Spó ka Akcyjna z
siedzib w Warszawie na podstawie art. 391 §3 kodeksu spó ek handlowych §14 ust. 5 Statutu
Spó ki niniejszym postanawia zatwierdzi Regulamin Rady Nadzorczej Spó ki uchwalony przez
Rad Nadzorcz Spó ki uchwa nr 09/05/2011 z dnia 30 maja 2011 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Liczba akcji, z których oddano wa ne g osy – [____________]
Procentowy udzia akcji w kapitale zak adowym – [________ ]%
czna liczba wa nych g osów – [__________], w tym:
osów „za” – [___________]
osów „przeciw” – [_______]
osów „wstrzymuj cych si ” – [_____]
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