„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------------------§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
wybrać na Przewodniczącego Pana Krzysztofa CHMIELEWSKIEGO. ----------------------------------------------§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ---------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Krzysztof CHMIELEWSKI stwierdził, że w
głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8 000.000 (osiem milionów) akcji, na które przypada
łącznie 8 000.000 (osiem milionów) głosów, co stanowi 50,11 % (pięćdziesiąt całych jedenaście setna
procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia
udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych 8 000.000
głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z
czym powyższa uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności,
podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecny jest uprawniony do wzięcia
udziału w niniejszym Zgromadzeniu Pełnomocnik Akcjonariusza reprezentujący 8.000.000 (osiem
milionów) akcji, na które przypada łącznie 8.000.000 (osiem milionów) głosów, co stanowi 50,11 %
(pięćdziesiąt całych i jedenaście setna procenta) w kapitale zakładowym Spółki oraz 50,05 % ogólnej
liczby głosów w Spółce, zaś kapitał zakładowy Spółki wynosi 166.033.400,- zł (sto sześćdziesiąt sześć
milionów trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 15.964.750 (piętnaście milionów
dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10,40 zł,
na które przypada 15.983.506 głosów, a kapitał zakładowy został wpłacony w całości. --------------------Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 4021
i art. 4022 w związku z art. 395 §1 Kodeksu spółek handlowych, wszystkie wymogi określone w art.
4021 oraz art. 407§1 Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, a zatem niniejsze Zwyczajne
Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem
przedstawionym w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia w trybie art. 402 1 Kodeksu
spółek handlowych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył ponadto, że Statut Spółki nie przewiduje
możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad
Uchwałą o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------„ Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień
dzisiejszy o następującej treści:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . ---------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania

Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. ---------4. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. oraz Grupy
Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017. ---------------------------------------------------------------------------6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za rok
obrotowy 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LARK.PL
za rok obrotowy 2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty/podziału zysku spółki LARK.PL
S.A. za rok obrotowy 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki LARK.PL S.A. z działalności w roku
obrotowym 2017 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017. ----------------------------------------------10. Podjęcie uchwał w sprawach: ----------------------------------------------------------------------------a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A.; ------------------------b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok
obrotowy 2017; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za rok
obrotowy 2017; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LARK.PL
za rok obrotowy 2017; -------------------------------------------------------------------------------------------------------e) pokrycia straty/podziału zysku spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017; ---------------------f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny
sprawozdań za rok obrotowy 2017; --------------------------------------------------------------------------------------g) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki LARK.PL S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. ------------------------------------------------11. Sprawy różne i wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------------------12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą
uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie 8.000.000 głosów, co stanowi 50,11 % w
kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia
stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------

Do pkt 5-10 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. oraz Grupy
Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017, rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego
spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017, rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie
pokrycia straty/podziału zysku spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017, a także rozpatrzeniu
sprawozdania Rady Nadzorczej spółki LARK.PL S.A. z działalności w roku obrotowym 2017 oraz z
oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie
następującej treści uchwały: ------------------------------------------------------------------------------------------------„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. za rok
obrotowy 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: -------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017. --------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą
uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie 8.000.000 głosów, co stanowi 50,11 % w
kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia
stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ---------------------------------------------------------------------Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LARK.PL
za rok obrotowy 2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: ------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy 2017. ---§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą
uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie 8.000.000 głosów, co stanowi 50,11 % w
kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia
stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ---------------------------------------------------------------------Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LARK.PL S.A. za
rok obrotowy 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: ------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
zatwierdzić sprawozdanie finansowe LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące: ---------------------- bilans za 2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.260.000
złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący zysk netto w wysokości
12.975.000 złotych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału
własnego za rok 2017 o kwotę 12.975.000 złotych,-------------------------------------------------------------------- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący równowagę środków pieniężnych na koniec
okresu 01.01.2016-31.12.2016 oraz 01.01.2017-31.12.2017. ------------------------------------------------------- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ---------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą
uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie 8.000.000 głosów, co stanowi 50,11 % w
kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia
stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ---------------------------------------------------------------------Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
LARK.PL za rok obrotowy 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala się, co następuje: ------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LARK.PL za rok obrotowy
2017 obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- bilans za 2017 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82.008.000
złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący – (minus) 17.451.000 złotych, ---zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące w 2017 roku 8.935.000
złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w 2017 roku 2.892.000 złotych, ---------------- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą
uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie 8.000.000 głosów, co stanowi 50,11 % w
kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia
stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ---------------------------------------------------------------------Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy spółki -------------------------------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwala się, co następuje: ------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy Spółki. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą
uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie 8.000.000 głosów, co stanowi 50,11 % w
kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia
stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ---------------------------------------------------------------------Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z
oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017. ------------------------------------------------------------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za
rok obrotowy 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą
uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie 8.000.000 głosów, co stanowi 50,11 % w
kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia
stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ---------------------------------------------------------------------Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Marianowi Mikołajczykowi z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 08.06.2017 roku. -----------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w
głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie 8.000.000
głosów, co stanowi 50,11 % w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000 głosów „za”,
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od dnia 08.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. -----------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------------Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w
głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie 8.000.000
głosów, co stanowi 50,11 % w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000 głosów „za”,

przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej- Pani Karolinie Kocemba z wykonania przez nią
obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. ------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------------Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w
głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie 8.000.000
głosów, co stanowi 50,11 % w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000 głosów „za”,
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: -------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. --------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w
głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie 8.000.000
głosów, co stanowi 50,11 % w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000 głosów „za”,
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agacie Kostro-Olechowskiej
z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.04.2017 roku. ------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w
głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie
8.000.000 głosów, co stanowi 50,11 % w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000
głosów „przeciw”, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W
związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została
przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę:
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Drosik z wykonania przez
niego obowiązków w okresie od 01.01.2017 roku do dnia 01.06.2017 roku. ----------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------------Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w
głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie
8.000.000 głosów, co stanowi 50,11 % w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000
głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z
powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----------Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 08.06.2017 roku. ------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w
głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie 8.000.000
głosów, co stanowi 50,11 % w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000 głosów
„przeciw”, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z
powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została przyjęta.
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Południkiewiczowi
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 08.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. ---§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ---------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w
głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie 8.000.000
głosów, co stanowi 50,11 % w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000 głosów „za”,
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ---------------------------Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Nocuń z wykonania przez
niego obowiązków w okresie od dnia 08.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. ----------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ---------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w
głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie 8.000.000
głosów, co stanowi 50,11 % w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000 głosów
„przeciw”, przy braku głosów „za” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z
powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została przyjęta. ----Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści
uchwałę: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LARK.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala się, co następuje: ------------------------§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LARK.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Beacie Odżga-Szypulskiej z wykonania
przez nią obowiązków w okresie od dnia 08.06.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------------Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w
głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło 8.000.000 akcji, na które przypada łącznie
8.000.000 głosów, co stanowi 50,11 % w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych 8.000.000

głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z
powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------------

