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AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego wrześ nia dwa tysiące osiemnastego roku
(20.09.2018) w obecnoś ci notariusza Pawł a Matusiaka, mającego siedzibę w
Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy ŻelaznĄ numer 67 lok. 57,
odbył o się Nadalvyczajne Walne Zgromadzenie spół ki pod firmą NANOTHEA
Spół ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres społ ki: 00-645 Warszawa,
ulica Ludwika Waryńskiego numer 1, REGON 363012973, NlP 7010520710),
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pż ez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, Xll Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRs 0000584108 (zwanej dalej ,,Społ ką"), na dowód czego okazano
wydruk zawierający informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla numeru KRs 0000584108,
pobraną na podstawie ań.4 ust.4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
wykonany w dniu 18 wrześ nia 2018 roku o godzinie 12:08. Z povvyż szego
Zgromadzenia notariusz sporządził  niniejszy:

PROTOKOŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENlA

l. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpoczęł a Pani
Magdalena Janczewska - Prezes Zarządu i Akcjonariusz Spół ki, która
oś wiadczył a, ż e Zaząd Spół ki powierzył  jej formalne otvvarcie Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz ż e w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne
Wa l ne Zgro ma dzenie z następ ującym po rząd kiem obrad :

1, Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół ki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spół ki.
3. Stwierdzenie prawidł owoś ci zwoł ania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spół ki oraz jego zdolnoś ci do podejmowania uchwał . -------4. Pzyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół ki.
5. Podjęcie uchwał ,y W sprawie podwyż szenia kapitał u zakł adowego Społ ki.--
6. Podjęcie uchwał y w sprawie zmiany Statutu Społ ki w zakresie dotyczącym

podwyż szenia kapitał u zakł adowego.-
7. Podjęcie uchwał y w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Społ ki.---
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół ki.----------

Pani Magdalena Janczewska poprosił a o zgł aszanie kandydatur na
Przewodniczącego Nadał yczajnego Walnego Zgromadzenia Społ ki.
Zaproponowano kandydaturę Pani Magdaleny Janczewskiej, która wyraził a
zgodę na kandydowanie oraz oś wiadczył a, ż e nie zachodzą ż adne
okolicznoś ci, które zgodnie z przepisami uniemoż liwiał yby jej peł nienie
obowiązków Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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Spół ki,

Pani Magdalena Janczewska poddał a pod gł osowanie tajne uchwał ę
numer 1 o następującej treś ci: ------

,,Uchwał a nr 1

Nadanryczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy NANOTH EA Spół ka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 wrześ nia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spół ki pod
Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia

firmą NANOTHEA Spół ka
wybrać  Panią Magdalenę

Janczewską na Przewodniczącą Zgromadzenia."

Po przeprowadzeniu gł osowania tajnego, Pani Magdalena Janczewska
stwierdził a, ze w gł osowaniu nad powyż szą uchwał ą oddano ogół em 148.323
(sto czterdzieś ci osiem tysięcy trzysta dwadzieś cia tzy) waż nych gł osów z
148,323 (sto czterdzieś ci osiem tysięcy trzysta dwadzieś cia hzy) akcji,
stanowiących 100% kapitał u zakł adowego Spół ki, w tym oddano:
148,323 (sto czterdzieś ci osiem tysięcy trzysta dwadzieś cia trzy) gł osów za, --
0 (zero) gł osów przeciw,
0 (zero) gł osów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwał a numer 1 został a podjęta.

Przewodnicząca objęł a pzewodnictwo obrad, zarządził a spoządzenie
listy obecnoś ci, sprawdził a ją, podpisał a i stwierdził a, ż e na dzisiejszym
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spół ki reprezentowani są
Akcjonariusze Spół ki posiadający ł ącznie 148,323 (sto czterdzieś ci osiem
tysięcy trzysta dwadzieś cia trzy) akcji, to jest 1007o kapitał u zakł adowego
Spół ki. Przewodnicząca stwierdził a ponadto, ż e Walne Zgromadzenie odbywa
się zgodnie z ar7. 405 § 1 kodeksu spół ek handlowych, tj pomimo braku
formalnego zwoł ania jest zdolne do powzięcia uchwał  w sprawach objętych
porządkiem obrad, ponieważ  caĘ  kapitał  zakł adowy jest reprezentowany i nikt z
obecnych nie zgł osił  sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub
wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. ------

Następnie Przewodnicząca, poddał a pod gł osowanie jawne uchwał ę
numer2 o następującej treś ci:

,,Uchwał a nr 2
Nadał yczajnego Watnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy NANOTHEA Spół ka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 wrześ nia 2018 roku
w sprawie przyięcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie społ ki pod firmą NANOTHEA Społ ka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć  porządek obrad w
następującym brzmieniu:
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3.

4.
5,
6.

7.
8.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół ki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Społ ki. -----
Stwierdzenie prawidł owoś ci zwoł ania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spół ki oraz jego zdolnoś ci do podejmowania uchwał . ----------
Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół ki.
Podjęcie uchwał y w sprawie podwyź szenia kapitał u zakł adowego Spół ki.:-
Podjęcie uchwał ,y w sprawie zmiany Statutu Spół ki w zakresie dotyczącym
podwyż szenia kapitał u zakł adowego.
Podjęcie uchwał y w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Społ ki.---
Zamknięcie Nadaivyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół ki."---------

Po pzeprowadzeniu gł osowania jawnego, Przewodnicząca stwierdził a,
ź e w gł osowaniu nad poryż szą uchwał ą oddano ogół em 148.323 (sto
czterdzieś ci osiem Ęsięcy hzysta dwadzieś cia trzy) waż nych gł osów z 148,323
(sto czterdzieś ci osiem tysięcy trzysta dwadzieś cia trzy) akcji, stanowiących
100% kapitał u zakł adowego Spół ki, w tym oddano:
148.323 (sto cż erdzieś ci osiem tysięcy trzysta dwadzieś cia trzy) gł osów za, --
0 (zero) gł osów przeciw
0 (zero) gł osów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwał a numer 2 został a podjęta.

Ad punktu 5 porządku obrad. __---
W tym miejscu został a przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu

Zgromadzeniu Spół ki pisemna opinia Zarządu Spół ki uzasadniającą powody
pozbawienia prawa poboru oraz wysokoś ć  ceny emisyjnej akcji. -----------

Następnie Przewodnicząca, poddał a pod gł osowanie jawne uchwał ę
numer 3 o następującej treś ci: ------

,,Uchwał a nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy NANOTHEA Społ ka Akcyjna
z siedzibą W Warszawie

z dnia 20 wrześ nia 2018 roku
w sprawie podwyż szenia kapitał u zakł adowego Społ ki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spół ki pod firmą NANOTHEA Spół ka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia uchylić  uchwał y nr 12, 13 i'l4
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Społ ki z dnia 19 czenł ca 2018
roku z uwagi na zmianę planów odnoś nie podwyż szenia kapitał u zakł adowego
Spół ki itym samym dziaĘąc na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spół ki oraz ań.
430 - 433 Kodeksu społ ek handlowych, postanawia podjąć  uchwał ę o
podwyż szeniu kapitał u zakł adowego Spół ki o następującym brzmieniu: -----

§ 1 Podwyż szenie kapitał u zakł adowego
,1 , Podwyż sza się kapitał  zakł adowy Spół ki o kwotę 4.800 zł  (cztery tysiące

osiemset zł otych) popż ez emisję 4.800 (cztery tysiące osiemset) akcji
imiennych zwykĘch serii E, o wańoś ci nominalnej 'l ,00 zł  fieden zł oty)
każ da akcja, o numerach od E0.028.001 do E0.032.800, ał anych dalej:
,,Akcjami serii E"
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2. Akcje serii E w ramach emisji, o której mowa w ustępie poprzedzającym,
zostaną zaoferowane w cał oś ci do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, w
rozumieniu art, 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spół ek Handlowych, do
oznaczonego adresata to jest spół ki pod firmą NanoGroup Społ ka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie (KRS 0000649960).-------

§ 2 Okreś lenie rodzaju wkł adu na pokrycie Akcji
Akcje serii E obejmowane z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru w cał oś ci, pokryte zostanąwzez spół kę pod firmą NanoGroup
Spół ka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wkł adem pienięż nym przed
zarejestrowaniem podwyż szenia kapitał u zakł adowego.

'1 . Cena emisyjna Akcji
§ 3 Cena emisyjna Akcji
serii E vvynosi 25 zł  (dwadzieś cia pięć  zł oĘch) za

jedną Akcję serii E.
2. Nadwyż ka ceny emisyjnej ponad wańoś ć  nominalną obejmowanych Akcji

zostanie wpł acona na kapitał  zapasowy Spół ki, zgodnie z postanowieniami
ań. 396 § 2 KSH, zaś  pozostał a kwota, stanowiąca iloczyn liczby
obejmowanych Akcji i ich wańoś ci nominalnej zostanie wpł acona na kapitał
zakł adowy Spół ki

§ 4 Prawo do dywidendy
Akcje uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi
akcjami Spół ki począwszy
dniu 31 grudnia 2018 roku

od wypł aty zysku za rok obrotovvy kończący się w

1,

J.

§ 5 Wył ączenie prawa poboru
Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa
Akcji, tj wył ącza się w cał oś ci prawo poboru

poboru wszystkich
dotychczasowych

akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji.
Treś ć  opinii przedstawionej przez Zarząd Spół ki, uzasadniającej powody
wył ączenia prawa poboru, sporządzonej na podstawie ań.433 § 2 Kodeksu
społ ek handlowych, stanowi zał ącznik do niniejszej uchwał y.
Akcjonariusze podzielają opinię Zauądu Spół ki, ż e wył ączenie prawa
poboru w stosunku do Akcji leż y w interesie Spół ki, co został o uzasadnione
w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzĄącym. Walne
Zgromadzenie Spół ki postanawia przyjąć  tekst przedstawionej pisemnej
opinii Zaządu Spół ki, o Kórej mowa w ustępie poprzedzającym, jako
uzasadnienie wymagane pzez art,433 § 2 KSH, ------------

§ 6 Termin subskrypcji prywatnej Akcji
Umowa objęcia Akcji zawarla będzie w okresie od 20 wrześ nia 2018 roku do
30 wrześ nia 2018 roku.---

§ 7 Upoważ nienie dla Zarządu
Walne Zgromadzenie niniejszym upoważ nia i zobowiązuje Zarząd Spół ki do
okreś lenia i ustalenia szczegół owych zasad przeprowadzenia emisji Akcji
serii E i dokonania wszelkich czynnoś ci faktycznych i prawnych związanych
z podwyż szeniem kapitał u zakł adowego Spół ki wynikających z tej emisji." --

Zał ącznik do uchwał y nr 3



Walnego Zgromadzenia
spół ki NanoThea Społ ka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
zdnia20 wrześ nia 2018 roku

oPlNlA ZARąDU SPÓŁK|
w sprawie uzasadnienia wyĘczenia prawa poboru Akcji serii E oraz w sprawie

wysokoś ci ceny emisyjnej Akcji serii E

Zarząd NanoThea Spół ka Akcyjna, dział ając w oparciu
433 § 2 Kodeksu spół ek handlowych przedstawia
uzasadniającą powody wył ączenia prawa poboru

o postanowienia ań.
następującą opinię

Akcji serii E oraz
uzasadniającą wysokoś ć  ceny emisyjnej Akcji serii E:
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do
wszystkich Akcji serii E jest w peł ni uzasadnione z uwagi na charakter emisji
Akcji serii E, które zostaną zaoferowane do objęcia wył ącznie przez
większoś ciowego akcjonariusza Społ ki celem jej dokapitalizowania w związku z
realizaąą celów inwestycyjnych Spół ki. Przeprowadzenie w powyż szy sposób
emisji Akcji serii E jest zgodne z ustaleniami poczynionymi pzez akcjonariuszy
Spół ki. Wysokoś ć  ceny emisyjnej Akcji serii E został a ustalona na poziomie
równym vvycenie akcji Spół ki w ostatniej transakcji zbycia akcji Społ ki, a zatem
jest ona zgodna z ich rynkową wyceną."-----

Po przeprowadzeniu gł osowania jawnego, Przewodnicząca stwierdził a,
ż e w gł osowaniu nad powyż szą uchwał ą oddano ogcł em ,148,323 (sto
czterdzieś ci osiem tysięcy trzysta dwadzieś cia trzy) waź nych gł osów z 148,323
(sto cź erdzieś ci osiem tysięcy trzysta dwadzieś cia trzy) akcji, stanowiących
100% kapitał u zakł adowego Spół ki, w tym oddano:
148.323 (sto czterdzieś ci osiem tysięcy trzysta dwadzieś cia trzy) gł osów za, --
0 (zero) gł osów przeciw,
0 (zero) gł osów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwał a numer 3 został a podjęta.

Ad punktu 6 porządku obrad.
Następnie Przewodnicząca, poddał a pod gł osowanie jawne uchwał ę

numer 4 o następującej treś ci:

,,Uchwał a nr 4
Nadał yczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy NANOTHEA §poł ka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 wrześ nia 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Społ ki w zakresie dotyczącym

podwyż szenia kapitał u zakł adowego

W związku z podwyż szeniem kapitał u zakł adowego Spół ki wynikającym z
Uchwał y numer 3 Walnego Zgromadzenia Spół ki podjętej w dniu dzisiejszym,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spół ki postanawia zmienić  § 6 ust. 1 i 2
Statutu Spół ki, które otrzymują następujące nowe brzmienie:

,,1, Kapitał  zakł adovvy wynosi 153.123,00 zł  (sł ownie: sto pięćdziesiąt trzy
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tysiące sto dwadzieś cia trzy zł ote 00/100) i dzieli się na 153.123 (sł ownie:
sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieś cia trzy) akcje,

2, Kapitał  zakł adowy dzieli się na:
a) 67.500 (sześ ćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) zwykĘch akcji

imiennych serii A, o wańoś ci nominalnej 1 ,00 (eden) zł oty każ da
akcja, o numerach od A,0,000,001 do A.0,067.500;

b) 52.823 (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemsel dwadzieś cia
uprzywilejowanych akcji imiennych seii B, o wańoś ci nominalnej
(jeden) zł oty każ da akcja, o numerach od 8.0.000.001
B.0.052.823;

trzy)
1,00

do

c) 32.800 (trzydzieś ci dwa tysiące osiemset) zwykĘch
serii E, o wańoś ci nominalnej 1,00 (eden) zł oty

akcji imiennych
każ da akcja, o

numerach od E.0.000.001 do E.0.032.800."

Po przeprowadzeniu gł osowania jawnego, Przewodnicząca stwierdził a,
ż e w gł osowaniu nad powyż szą uchwał ą oddano ogół em 148,323 (sto
czterdzieś ci osiem tysięcy trzysta dwadzieś cia trzy) waż nych gł osów z 148.323
(sto czterdzieś ci osiem tysięcy trzysta dwadzieś cia trzy) akcji, stanowiących
100% kapitał u zakł adowego Społ ki, w tym oddano:
148.323 (sto czterdzieś ci osiem tysięcy trzysta dwadzieś cia trzy) gł osów za, --
0 (zero) gł osów przeciw,
0 (zero) gł osów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwał a numer 4 zoslał a podjęta.

Ad punktu 7 porządku obrad.
Następnie Przewodnicząca, poddał a pod gł osowanie jawne uchwał ę

numer5 o następującej treś ci:

,,Uchwał a nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy NANOTHEA Spół ka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 wrześ nia 2018 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spóki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spół ki
Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia

pod firmą NANOTHEA Spół ka
plzyjąć  tekst jednoliĘ  Statutu

Spół ki w następującym brzmieniu:

,,sTATUT
NanoThea SPOŁKA AKCYJNA

(tekst jednoliĘ  z dnia 20 wześ nia 201B roku)

§ 1 FIRMA lzAŁozYclELE
Firma Spół ki bzmi: ,,NanoThea Społ ka Akcyjna".
Spół ka moze użWać  w obrocie skrótu firmy: ,,NanoThea S.A."
Spół ka moż e uż ywać  wyróż niającego ją znaku graficznego.
Zał oż ycielami Spół ki są StartVenture@Poland Spół ka z ograniczoną
odpowiedzialnoś cią Spół ka komandytowo-akcyjna (dalej jako ,,SVP), GPV l

Spół ka z ograniczoną odpowiedzialnoś cią Spół ka komandytowo-akcyjna
(dalej jako,,GPV"), Tomasz Ciach oraz Magdalena Janczewska, pż y czym

1.
2.
3.
4.
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1.

SVP i GPV będą zwane ł ącznie ,,lnwestorami".

§ 2 slEDzlBA
1. Siedzibą Społ ki jest Warszawa.

§ 3 oBszAR lzAKREs DzlAŁANlA
1, Spół ka moż e dział ać  na obszarze Rzeczypospo|itej Polskiej oraz poza jĄ

granicami, ---2, Spół ka moż e Nlorzyć  oddział y, filie i zakł ady, przedsiębiorstwa i
pzedstawicielstwa w kĘu i za granicą, pzystępować  do innych spół ek
oraz organizaili
innych społ kach

gospodarczych, atakż e nabywać  i zbywać  akcje i akcje w

§ 4 czAs TRWAN|A sPoŁKl
Czas tnł ania Spół ki jest nieograniczony

§ 5 PRZEDMloT DzlAŁALNoŚcl społ .xl
Przedmiot dział alnoś ci Spół ki obejmuje:
1) PKD 72.11.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie

biotechnologii,
2) PKD 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie

pozostał ych nauk przyrodniczych i technicznych,
3) PKD 71,12.Z - dział alnoś ć  w zakresie inż ynierii i związane z nią

doradztwo techniczne,
PKD 71,2O.B - pozostał e badania i analizy techniczne,
PKD 70.22.Z - pozostał e doradztwo w zakresie prowadzenia
dział alnoś ci gospodarczej i zarządzania,
PKD 21 .2O,Z - produkcja leków i pozostał ych wyrobów
farmaceutycznych,

7) PKD 74.90.Z - pozostał a dział alnoś ć
techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

profesjonalna, naukowa i

Dział alnoś ć , na którą prowadzenie wymagana jest koncesja bądż
zezwolenie, prowadzona będzie przez Spół kę po ich uprzednim uzyskaniu. -

§ 6 KAP|TAŁ ZAKŁADoWY
Kapitał  zakł adowy wynosi '153.123,00 zł  (sł ownie: sto pięćdziesiąt trzy
tysiące sto dwadzieś cia trzy zł ote 00/100) i dzieli się na 153.123 (sł ownie:
sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieś cia trzy) akcje.
Kapitał  zakł adowy dzieli się na: ---------
a) 67.500 (sześ cdziesiąt siedem tysięcy pięcset) zwykł ych akcji imiennychserii A, o wańoś ci nominalnej 1,00 (eden) zł oty każ da akcja, o

numerach od 4,0.000.001 do A.0.067.500; -----*---b) 52,823 (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieś cia trzy)
uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o wartoś ci nominalnej 1,00
(jeden) zł oty każ da akcja, o numerach od B.0.000.001 do B.0.052.823;-

c) 32.800 (trzydzieś ci dwa tysiące osiemset) zwykł ych akcji imiennych
serii E, o wańoś ci nominalnej 1,00 (eden) ż oly każ da akcja, o
numerach od E.0.000.001 do E.0.032.800

Pzed zarejestrowaniem Spół ki na pokrycie kapitał u zakł adowego wniesiono
wkł ad w kwocie ,100.000,00 (sto tysięcy) zł otych.

4)
5)

6)

2,

3.

4, Kapitał  zakł adowy został  warunkowo podwyż szony o kwotę 30.000,00 zł
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(tzydzieś ci tysięcy zł otych) w drodze emisji 22.500 (dwadzieś cia dwa
tysiące pięćset) zwykł ych akcji imiennych serii C o wańoś ci nominalnej 1 zł
(jeden zł oty) każ da oraz 7.500 (siedem tysięcy pięćset) zwykł ych akcji
imiennych serii D o wańoś ci nominalnej 1 zł  fieden zł oty) każ da. Objęcie
akcji serii C pzez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A
nastąpi na podstawie uchwał  Nr 3 i Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Społ ki z dnia 15 grudnia 20'15 roku, a objęcie akcji serii D
przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na
podstawie oraz uchwał  Nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spół ki z dnia24 sierpnia 2016 r.-----

5. Kapitał  zakł adowy Spół ki, z zastęeż eniem postanowień Kodeksu spół ek
handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu moż e zostać
podwyż szony również  w trybie ań. 444 i następnych Kodeksu społ ek
handlowych w ramach kapitał u docelowego, w sposób okreś lony ponizej: --
a) Zarząd Spół ki jest upoważ niony do dnia 31 grudnia 2017 r. do

podwyź szenia kapitał u zakł adowego o kwotę nie wyż szą niż  16.000,00
(szesnaś cie tysięcy) zł otych poprzez emisję do lo.ooo (szesnastu
tysięcy) akcji zwykł ych imiennych o wańoś ci nominalnej 1,00 (eden)
zł oty każ da;

b) Zaząd moż e wykonać  pż yznane mu upoważ nienie pzez dokonanie
jednego albo kilku kolejnych podwyż szeń kapitał u zakł adowego w
ramach kapitał u docelowego;
podwyż szając kapitał  zakł adowy w ramach kapitał u docelowego Zarząd
moż e wydawać  akcje tylko w zamian za wkł ady pienięż ne;
Zaząd nie jest uprawniony do podwyź szenia kapitał u zakł adowego w
ramach kapitał u docelowego ze ś rodków wł asnych Spół ki;

e) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitał u docelowego
wynosi 25,00 (dwadzieś cia pięć) zł otych za jedną akcję;

f) akcje wydawane przez Zaząd w ramach kapitał u docelowego nie
mogą być  akcjami uprzywilejowanymi, a takze nie mogą być  z nimi
związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; -------------

g) uchwał a Zarządu, dotycząca podwyż szenia kapitał u zakł adowego
ramach kapitał u docelowego, wymaga zachowania formy aktu/" ]
notarialnego;

h\ Zauąd, za zgodą Rady NadzorczĄ, moż e pozbawić  akcjonariuszy
prawa poboru akcji w cał oś ci lub w częś ci w zakresie każ dego
podwyż szenia kapitał u zakł adowego w granicach kapitał u docelowego. -

§7 AKCJE
Jedna akcja daje prawo do jednego gł osu na Walnym Zgromadzeniu. ---
Akcje mogą być  wydawane w odcinkach zbiorowych.
Akcjonariusze Społ ki korzystają z pierwszeństwa do objęcia akcji nowych
emisji, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, jeś li uchwał a Walnego
Zgromadzenia, podjęta w związku z podwyż szeniem kapitał u
zakł adowego, nie stanowi inaczej. Wył ączenie prawa poboru akcji nowej
emisji wymaga zgody tych akcjonariuszy Spół ki, których dotyczyć  ma
wył ączenie prawa poboru, niezaleź nie od koniecznoś ci speł nienia
wymogów okreś lonych w art. 433 Kodeksu spół ek handlowych.--------
W przypadku, gdy akcje imienne Spół ki są objęte wspólnoś cią majątkową
mał ż eńską, akcjonariuszem jest maż onek, który został  wskazany w
dokumencie będącym podstawą nabycia lub objęcia akcji Spół ki.-------

c)

d)

',ti

1,
2.
3,

4.
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5. Akcje serii B są uprzywilejowane co do podział u majątku w przypadku
likwidacji Spół ki w taki sposób, ż e kwoty pochodzące z likwidacji
podlegają podział owi pomiędzy akcjonariuszy z zachowaniem
następujących zasad:

6.

7.

a) w pienł szej kolejnoś ci
akcji upzywilejowanych

ww. ś rodki zostaną wypł acane posiadaczom
serii B, propoĘonalnie do wielkoś ci wkł adów

Walnego Zgromadzenia Spół ka moż e emitować
akcje lub obligacje z prawem pienł szeństwa oraz

wniesionych na objęcie posiadanych pęez nich akcji
upzywilejowanych serii B, aż  do uzyskania pzez każ dego z nich
kwoty odpowiadającej wkł adom wniesionym na objęcie posiadanych
pzez nich akcji upzywilejowanych serii B, powiększonej o g%
(dziewięć  procent) rocznie od dnia ich wniesienia, oraz kwoty
ustalonych i niewypł aconych dywidend, powiększonej o 9% (dziewięć
procent) rocznie od daty ustalenia dywidendy, pomniejszonych
następnie o wszelkie kwoty uzyskane przez takiego akcjonariusza ijego popaednika prawnego w związku ze zbyciem akcji
upzywilejowanych serii B, ich umozeniem lub wypł atą dywidendy; --b) pozostał e ś rodki będą wypł acane wszystkim akcjonariuszom,
stosownie do ich udział u w kapitale zakł adowym Spół ki, ----------

Na potzeby niniejszego Statutu pzyjmuje się, ż e wkł ad na jedną akcję
serii B o numerach od 80.000.001 do 80,013.450 wynosi 15,54 zł
(piętnaś cie zł otych pięćdziesiąt cź ery grosze). -----Jeś li kwota przypadająca na akcje serii B był aby Wż sza niż
czterokrotnoś ć  wkł adów wniesionych na ich objęcie, ustalonych zgodnie z
ustępami 5 i 6 povvyż ej, wówczas kwota przypadająca do vvypł aty na takie
akcje serii B będzie obliczona jako wyż sza z (i) kwoty równej
czterokrotnoś ci wkł adu wniesionego na ich pokrycie pomniejszonej o
wszelkie kwoty uzyskane pzez takiego wspólnika w anliązku ze zbyciem
akcji serii B, ich umozeniem lub wypł atą dywidendy lub (ii) kwoty
przypadającej na ww. akcje stosownie do ich udział u w kapitale
zakł adowym Spół ki, bez uwzględniania jakiegokolwiek upzywilejowania. -
Wył ącza się moż liwoś ć  zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. --
Zastawnikowi lub uż ytkownikowi moż e być  pzyznane uprawnienie do
wykonywania prawa gł osu z akcji imiennej za uprzednią zgodą Rady
Nadzorczej. Odmowa zgody nie wymaga uzasadnienia.
Na podstawie uchwał y
obligacje zamienne na
warranty subskrypcyjne

1.
§ 8 oGRANlczENlA zBYWALNoŚclAKcJl

Zbycie akcji lub inne rozporządzenie nią, a w szczególnoś ci obciąź enie
akcji ograniczonym prawem rzeczowym moż e być  dokonane wył ącznie
zgodnie z postanowieniami niniejszego § 8. Zbycie akcji lub inne
rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami
niniejszego § 8 jest nieskuteczne wobec Spół ki.
Niezależ nie od postanowień ustępów 3-22 poniż ą, dla skutecznoś ci zbycia
akcji lub innego nimi rozporządzenia wymagane jest przystąpienie nabywcy
lub uprawnionego z akcji do umowy akcjonariuszy, jaka będzie
obowiązywać  pomiędzy akcjonariuszami a Spół ką w momencie takiego
zbycia lub rozpoządzenia, z wyjątkiem zbywania akcji w wykonaniu Prawa
Przył ączenia się do Zbycia lub Prawa Pociągnięcia do Zbycia, na zasadach

2,

okreś lonych poniż ej
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3. Tak dł ugo, jak akcjonariusze i lnwestorzy posiadają akcje Spół ki, zbywanie
i obciąż anie akcji Spół ki pzez akcjonariuszy Tomasza Ciacha i Magdalenę
Janczewską wymaga uprzedniej pisemnej zgody lnwestorów, z wyjątkiem
zbywania akcji w wykonaniu Prawa Przył ączenia się do Zbycia lub Prawa
Pociągnięcia do Zbycia, na zasadach okreś lonych poniż ej.

4. W przypadku zbywania akcji pod tytuł em darmym, wańoś ć  akcji zbywanych
na potrzeby niniejszego § 8 zostanie ustalona uchwał ą Walnego
Zgromadzenia, podjętą zwykł ą większoś cią gł osów, w tym gł osami
przysł ug ującymi l nwestorom

PRAWO PIERWSZEŃSTWA
5. Jezeli którykolwiek z akcjonariuszy (,,Akcjonariusz Zbywający") innych l

niz akcjonariusze posiadający akcje serii B, zamieęa dokonać  zbycia !
cał oś ci lub częś ci posiadanych przez siebie akcji (,,Oferowane Akcje") na !
rzecz podmiotu, który nie jest Dozwolonym Nabywcą względem danego !
Akcjonariusza Zbywającego (,,Proponowany Nabywca"), wówczas !
każ demu z pozostał ych akcjonariuszy przysł uguje prawo pienł szeństwa !
nabycia Oferowanych Akcji (,,Prawo Pienvszeństwa") na zasadach l
okreś lonych w ustępach poniż szych. !

,,Doał olony Nabywca" oznacza jakikolwiek podmiot, w którym dany !
akcjonariusz posiada, poś rednio lub za poś rednictwem innych podmiotów, I
'100% udział ów, akcji lub praw czł onkowskich, którego skł ad wspólników l
podmiotu dzielonego i powstał ego na skutek podział u jest taki sam, zaś  w l
przypadku lnwestorów - również  akcjonariuszy lnwestorów, akcjonariuszy GPV l
l lnvestments Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, będącego akcjonariuszem GPV, Ipodmioty zarządzane przez spół kę GPV l Spół ka z ograniczoną l
odpowiedzialnoś cią z siedzibą w Warszawie lub innego komplementariusza l
GPV, oraz inne podmioty powiązane z lnwestorami w rozumieniu kodeksu l
spół ek handlowych, Zbycie akcji w Spół ce na rzecz Dozwolonego Nabywcy I
moż e być  dokonane jedynie pod warunkiem zawieszającym przystąpienia )
Bi,#:':§:::::y:I.:.:.-:::y--:::f.:.1l_i_111_:_|1l1__!_!1:]:..::::::.1T_:::,Ą6Ęł
6. Akcjonariusz ZbywĄący, w sposób okreś lony w ustępie 5 oowyzel,i'" ffi

zobowiązany jest ż oż yć  każ demu z pozostał ych akcjonariuszy pisemn{. t &,,lil
ofertę zbycia wszystkich Oferowanych Akcji (,,Ofeńę"), na takich samych\ \+--4l
warunkach, jak warunki zbycia akcji na ż ecz Proponowanego Nabywcy, t 'Ń
w tym w szczególnoś ci za cenę równą cenie lub wańoś ci innego "l.l,_,,1 i|
wynagrodzenia w przypadku zbycia innego niż  sprzedaż  (wł ączając w to l
przypadek podział u lub poł ączenia Akcjonariusza Zbywającego oraz l
przekształ cenia jednoosobowej dział alnoś ci gospodarczej w spół kę prawa l
handlowego), zaś  w pzypadku przeniesienia pod tytuł em darmym - za l
cenę równą wańoś ci Akcji Zbywanych, okreś lonej w uchwale Walnego l
Zgromadzenia, o któĘ  mowa w ustępie 4 powyż ej; Ofeńa powinna 

I

okreś lać: (i) Akcjonariusza ZbywĄącego oraz Proponowanego Nabywcę 
l

(ii) liczbę Oferowanych Akcji; oraz (iii) istotne warunki (w tym cenę lub 
]

wartoś ć  innego wynagrodzenia w pzypadku zbycia innego niż  swzedaż ,
formę zapł aty oraz warunki i termin zapł aty, zaś  w przypadku
przeniesienia pod §ltuł em darmym - wańoś ć  Akcji Zbywanych okreś loną
w uchwale Walnego Zgromadzenia, o któĘ  mowa w ustępie 4 powyż ej)
proponowanego zbycia na ż ecz Proponowanego Nabywcy (,,Warunki
Ofeńy), do Ofeńy powinna być  doł ączona kopia oferty Proponowanego
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7.

Nabywcy lub innego dokumentu pochodzącego od Proponowanego
Nabywcy, obejmującego ww. warunki,

Oferowanych.

Akcjonariusz Zbywający zobowiązany jest do zawiadomienia Zarządu
Spół ki o zamiaż e zł oż enia OfeĘ  poprzóz doręczenie dokumentu Oferty,zaś  Zarzą.d .Społ ki jest zobowiązany doręózyć  Ofeńę kazdemu ipozostał ych.akcjonariuszy w terminie 7 (siedmiu) ł ni od otzymania oferty
od.AkcjonariuszaZbywĄącego, plzy czym w przypadkach ÓXreś lonycn ń
y:tępię ,3 p9wyaej, doręczenie Ofeńy powinno'nastąpić  w termńie 7(siedmiu) dni od wyraż enia zgody pzez lnwestorów na zbycie Akcji

B. Każ dy z pozoslał ych akcjonariuszy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia
otrzymania Oferty będzie miał  prawo do zł oż enia Akcjonariuszowi
Zbywającemu oś wiadczenia co do przyjęcia Ofeńy, przy Ózym Ofeńa
moż e 

_być  
przyjęta jedynie w cał oś ci, z takim jednak)e zaŚtzeŹeniem, ż e

lnwestorzy mają prawo do przeniesienia prawa do nabycia Oterowanyóń
Akcji w ramach przysł ugującego im prawa pienł szeńsiwa w cał oś ci 

-lub

9zgS9i 1a podmiot lub podmioty wskazane w oś wiadczenlu o przlięciu
ofeńy, będące Dozwolonym Nabywcą lnwestorów. W plzypaóku;'bJ'
akcjonariusz nie zł oż y oś wiadczenia o przyjęciu oferty-'w terminió
okreś lonym powyzej, uznaje się, ż e Ofeńę oórzu'cił .
Jeż eli. Oferta został a przyjęta przez więcej niz jednego akcjonariusza(Akcjonariusze Akceptujący''), Akcjonóriusz' ZbŃ{ącv' zUęOzió
Oferowane Akcje na zecz Akcjonariuszy Akceptującyón §róiorc;on"lni"do. 

. 
wzajemnej proporcji posiadanych przez nicrr atÓ;i w kapitale

zakł adowym Spół ki.------
Oś wiadczenie 9 ąrzyjęciu OfeĘ  jest skł adane na ręce Zarządu Spół ki,
rlOrv..* terminie 7 (siedmiu) dni od upł ywu terminu do przy;{cia Óterty
okreś lonego w ustępie 8,. zawiadomi Akcjonariusza Z'Oywijącego napiś mie o Akcjonariuszach Akceptujących oriz liczbie ntqi oróiowź nycń
przypadających na kazdego Akcjonariusza Akceptującego
Zbycie Oferowanych Akcji przez Akcjonariuszi ZUyw4ącego na rzecz
Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi w terminie 30'(tzy'dzństu) dni od
otrzymania przez Akcjonariusza zbywĄącego zawiadomienia, ó rtoryńmowa w ustępie 8 i 10 powyż ej , przy czym jeź eli zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, prŻeniesienie Akcji Oferowinych narzecz któregokolwiek z Akcjonariuszy Akceptujących wymaga zgódy lubzezwolenia, zbycie Oferowanych Akcji ńŻ- rzeĆz Atqo-nariuszy
Akceptujących nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od uzyskónia takiejzgody,lub zezwolenia, pż y czym w przypadku, gdy taia zgoda lub
zezwolenie nie zostanie uzyskane w terminie 90 (dz'iewięćdziesĘciu) dni
od otrzymania przez AkĄonariusza Zbywającego zawiadomienla, Ó nór!ń
mowa w.ustępie 8 i 10 powyż ej, prawo do nabycia Oferowanych Ańcjipzez takiego Akcjonariusza Akceptującego vvygasa, zaś  oferowane Akcj6podlegają zbyciu na rzecz .pozostał ych Ai<Ójonariuszy AkceptującyĆh
proporcjonalnie do wzajemnej propoĘ i posiad-anych pzez nicń jr."ii *
kapitale zakł adowym Spół ki. _--------:----------------
W przypadku, gdy ż aden z pozostał ych akcjonariuszy nie przyjmie Oferty,
2r.^z ? zastrzezeniem postanowień ustępów 'lg-17, AkclonariuŚz
Zbywalący będzie uprawniony do zbycia wszystkich Oterowanycń Rł qi ńa
rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach okreś lonych w Ofercie, wciągu 90 (dziewięódziesięciu) dni od uptywu termińu na zł ozenie

9.

10.

11.

12.
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oś wiadczenia o przyjęciu ofeńy. w pzypadku, gdy Akcjonariusz

Ź-Uńł i"v ;i" zVęaŹió Oferowańych Akcji na rzecz Proponowanego

Ń"tńJv', terminie okreś lonym w zdaniu.poprzedzającym, wówczas

;lÓ'tJp;;J"ii nve Oferówlnymi Akcjami i.nie T:9*]:.115 b::

"j.j"si"i,#rJd,-zaóferowania,ich 
pozostał ym akcjonariuszom na

zasadach niniejszego § B.

" ;i;r§"J,ai,d;j.;"ri";ż uń"ii"v,,l zamierza zbyć  w ramach jednej

lub więcej powiązanycń-|un niópoń'ąŹ"ńych transakcji, więcej niż ,50o/o

ti[ÓJJi".1ąi proceni; posiadanych. przez siebie akcji, zaś  ż aden z

il;;;t"ł ;ń ix.jon"iiuiry nie 
'wykonał  przysł ugu!ącego mu. prawa

Pierwszeństwa, *o*cra,'X",aemu z lnwestoiów będzie przysł ugiwał o

bi"*" privą.r"nia się do transakcji zbycia Akcji Oferowanych na lzecz

F;Ó;";;;";go naUńcv, w taXi siosO'n, ż e kł dy z lnwestorów będzie

.i"i pr"*o prrvł ą.r"ńń Ślę do zbyiia na.fzecz Proponowanego^N,lbvwcy

w odniesieniu do wszystkich posiódanych pzez siebie akcji w Społ ce, na

warunkach iOentycznyc-ń'jat< Warunki Ófer.t} 1"P,a*o Przył ąc_zenia się do

ili;ń); ,iS nt.Pn"iiusz Zbywający _ 
zapewni, ż e Proponowany

Ń;ińó ił ozy r"zó"ń iln*"ś toró*, ofeńę nabycia Wszystkich. akcji

oosiadanvch przez nich w Spół ce, na warunkach identycznych jak

iv"i"ńxi Ót"rtv (,,ofeńa Przył ączenia się do Zbycia") -------:---;-
rł . ł r"J"""ri, 

"r.Ż6v*ąą"v-.o-dońią,"ny 
jest do doieczenia na ręce Zarządu

Spół ki dokumentu of;ł ;-i;vjł .-,id ,ię do Zbycia, zaś  Zaząd,Spół !

ń!i )oUoriąr"ny aorócŹye Oł ertę Ęę/acz9n,:_"ię 
do Zbycia każ demu z

in*".to.o* * t"irinió 7i"iedmiu) dni'o<i ;e; otzymania od Akcjonariusza

Ż tńjią""g" ,lezeti Żaiąa u,n^, ze ,,osiaŃ speł nione kMeria okreś lone

w ustępie lZ powvzĆ iiai Arqonariusz Zbyw.Ąący nie doręczył ,Oferty

i;,ł ł i-Jr""i" ś ię o'o ź iv.i", zaLąd wezwie |!:ry:,1r:r:,:br.:Ł:T:

PRAWo PRZYŁĄczENlA slĘ  Do zBYclA -:----:_----_
13. Jeś li którykolwiek z-'aiqónariuszy: Tomasz 9i3:l..L1lŁjif*|"*

;rrr;:,i:i;:,ffi;H.,Jj dilł y,ói. *y.n^".y iermin do jej doręczenia

każ demu z lnwestorów. -

r}v 
"]iJ, 

rł  i.Źt",.astu) dni od_ dnia otrzymania oj?ly_,!,?^ł :="1=:^i:,15.

16.

ż ińH, #;r-';-i;GióiOń ł ozi, za. poś rednictwem Zarządu,

oś wiadczenie co Oo przyjlcń Ot",ty Przył ączenia się do Zbycia, W

i,rvJJjxr, Óav- rtorvXor*ióx z lnwestorów nie zł oż y oś wiadczenia o

;;;irili; 'OÓńv Prł ączenia się do Zbycia w_.terminie okreś |onym

fiÓ;;i ,i""iJ.ię, i! bt",tę e"ył ą",enia się do Zbycia odrzucił ,

Ós*i"J'dńi"'o pzylęciu ofŹry ńzył ączenia się do.Zbycia jest skł adane

;"Ó;;,ądi, ŚÓbł r.i, kto! ry ierńnie 7 ]:iTliyl 11jl_T1vw.:ffiń;oi;;yń,ńóierty eiył ączenia się. do Zbycia okreś lonego w

;ilil i ł  ",-"'ńi"o Ó.i e io p o nówi neg ? N 
?!_ry::,. :l.::, j*:f.:1]: }il;ifi;.ó"-;; ;i#",o-izyjęciu ńb odrzuceniu przez lnwestorów

Otórty irzył ączenia się doZbycia, -----:-- -_l]:]:^_-;-;:-".;.^ -;
il-ń ;6iói*"ńńv"n na fzecz Proponowanego Nabywcy na

i"iunk".rl wskazanych w ustępie 13 powy_ź ą nie moż e nastąpić

*"r"Ś"ń .iz pó oOń."niu pi,") ln*",toiO, qf"Ty Przył ąe,zenia się do

Zbycia, bezskutecznym upŃ," terminu do przyjęcia ofeńy przył ączenia

"',JÓÓ 
Znvci" lub zbyciu akĄi pzez lnwestorów_na rzecz Proponowanego

tljOywcy w wykonaniu PrawaPrzył ączenia się do Zbycla,-:-

17.



PRAWo PoclĄGNlĘclA Do zBY
18. ry przypadku, gdy którykolwiek z lnwestorów otzyma od osoby tzeciej

(,Nabywca Wykupujący'') ofertę nabycia wszysikich akcji w kapitald
zakł adowym Spół ki (,,Ofeńa Wykupu''), lnwestor taki (,,lnwestor
Pociągający") ma prawo ż ądać  od pozostał ych akcjonariusŹy zbyciawszystkich posiadanych pż ez nich akcji na ż ecz ŃaOvivcv
Wykupującego (,,Prawo Pociągnięcia do Zbycia Akcji), n" ,"."Ó".ń
okreś lonych poniż Ą oraz z zastrzeż eniem postónowień LisĘpOw 21 i 22. --19. ry celu realizacji Prawa Pociągnięcia do Zbycia Akcji, lnwestor
Pociągający zł ozy wszystkim pozostał ym akcjonariuszom Spóiki pisemne
ź ądanie zbycia wszystkich akcji posiadanych przez' pozostał ych
akcjonariuszy w wykonaniu prawa do pociągnięcia (,,zawiaóomienió o
Pociągnięciu"), które powinno okreś lać: (i) Nibywcę Wykupującego, oraz
(ii) istolne warunki (w tym cenę, formę zapł aiy oraz waruhki i termin
zapł aIy), proponowanego. nabycia akcji (,,Waruńki Ofeńy Wykupu''); do
Zawiadomienia o Pociągnięciu powinna być  doł ączona Orórta WyiupJ. ---2o. zawiadomienie o pociągnięciu wraz z óteltą wykupu jest skł adane na
ręce Zarządu Społ ki, zaś  Zarząd Spół ki jest'zobowiązany doręczyc
zawiadomienie o pociągnĘciu i ofeńę wykupu każ demu z pozostał yón
akcjonariuszy w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otzymania od lnwesóra
Pociągającego

\;

2,1. Wszyscy akcjonariusze (ł ącznie ze lnwestorem Pociągającym) zbędą, w
dniu wskazanym w zawiadomieniu o pociągnięciu, wś zyś tńie'posLoanó
przez siebie akcje w Spół ce na rzecz Nabywcy Wykupującego na
Warunkach_Oferty Wykupu, chyba, ż e w ciągu 30 (trzldzieŚtu) Óni oJ
otrzymania zawiadomienia.o po_ciągnięciu, (i) kiórykolwień z akcjonariuszy
(,,Akcjonariusz Wykupujący'') ż oż y lnwestorowi lub lńwestoroń
Pociągającym nieodwoł alną ofeńę nabycia wszystkich akcji posladanyóń
przez lnwestorów pociągających w spół ce na wirunkach nie gorszych'niż
Warunki Oferty Wykupu oraz (ii) lnwestor lub lnwestozy -eociąga;ący
zbędą wszystkie posiadane przez siebie akcje na oec, tikieió
akcjonariusza. -

2,

J_

Zbycie akcji w wykonaniu Prawa do Pociągnięcia następuje zawsze z
zastrzeż eniem wł asnoś ci akcji do momentu zapł aty ceny.

§ 9 UMoRzENlE AKcJl
Akcje mogą być  umazane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabyciapzez Społ kę (umozenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie mbż e
być  dokonane częś ciej niż  razw roku obrotowym.

podjęto uchwał ę o umorzeniu akcji.

Umozenie akcji następuje. na warunkach ustalonych uchwał ą Walnego
zgromadzenia, która powinna okreś lać  sposób umorzenia 

'i 
waruriki

umozenia, a w szczególnoś ci: podstawę prawną umorzenia, iloś ć  i rodzaj
akcji ulegających umorzeniu, wysokoś ć  wynagiodzenia przysł ugującegó
akcjonariuszowi akcji umozonych oraz sposób obnizeńia 

-X'abitju
zakł adowego.
Umorzenie akcji wymaga obnizenia kapitał u zakł adowego Spół ki i
następuje z chwilą jego obniź enia. Uchwał a o obnize-niu kapitał u
zakł adowego powinna być  powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na kiórym

§ 10 zMtANA vvYsoKoŚcl KAP|TAŁU zAKŁADoWEGo

_ 13 -



1. Kapitał  zakł adowy moż e
Walnego Zgromadzenia.

być  podwyż szany lub obniż any na mocy uchwał y

Podwyż szenie kapitał u zakł adowego moż e nastąpić
nowych akcji albo podwyż szenia wańoś ci nominalnej

2, w drodze emisji
dotychczasowych

2,

J.

4,

akcji.
3. Walne Zgromadzenie moż e podwyż szyó kapitał  zakł adowy ze ś rodków

Spół ki, zgodnie z postanowieniami arl. 442 i 443 Kodeksu spół ek
handlowych oraz innych pzepisów prawa znajdujących zastosowanie, ---

§ 11 oRGANY sPoŁKl
Organami Spół ki są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zaząd

§ 12 WALNE zGRoMADzENlE
1. Walne Zgromadzenie moze być  zwyczajne lub nadzwycz Ąne. Z

zastrzeż eniem przepisów Kodeksu spół ek handlowych oraz niniejszego
Statutu Walne Zgromadzenia zwoł uje Zarząd.
ZvlyczĄne Walne Zgromadzenie zwoł uje Zarząd, tak by odbył o się ono w l
terminie nie póź niejszym niż  30 czerwca każ dego kolejnego roku l
kalendarzowego. Rada Nadzorcza, jak również  każ dy akcjonariusz moż e l
zwoł ać  Zvlyczajne Walne Zgromadzenie, jeż eli Zaząd nie zwoł a go w l
terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Postanowienia ustępów 8 l
i 12 stosuje się odpowiednio. ---------------- l
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoł uje się w przypadkach l
okreś lonych w Kodeksie spół ek handlowych lub w Statucie, a takż e, gdy I
organy lub osoby uprawnione do zwoł ywania walnych zgromadzeń uznają |
to za wskazane l
Rada Nadzorcza moż e zwoł ać  Nadzwyczdlne Walne Zgromadzenie, jeś li l

ffiffip-ffiffi
co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

7. Uchwał y Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególnoś ci:
(1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zaządu z dział alnoś ci

Spół ki oraz sprawozdania finansowego Spół ki za ubiegł y rok
obrotowy, udzielanie absolutorium czł onkom Zarządu i Rady
Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;-

(2\ podejmowanie uchwał  o podziale zysków lub pokryciu strat,
wysokoś ci odpisów na kapitał  zapasowy i inne kapitał y (fundusze),
okreś lanie daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokoś ci
dywidendy i terminu wypł aty dywidendy;

(3) postanowienie dotyczące roszczeń

5.

6.

-|4-
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wyrządzoną wzy zawiązaniu spół ki lub sprawowan iu zarządu albo
nadzoru;

(4) zbycie i wydzierzawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanejczęś ci oraz ustanowienie na nich ogiańiczonógo pr"*J
ż eczowego;
podejmowanie uchwał  o poł ączeniu Spół ki z inną spół ką, o
rozwiązaniu Spół ki i wyznaczaniu likwidatora; ------------
podejmowanie uchwał  o umorzeniu akĄi oraz nabyciu akcjiwł asnych;---
podejmowanie uchwał  o emisji obligacji zamiennych lub z prawem

(5)

(6)

(7)

(8)
pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych;
zmiana Statutu Spół ki, w tym poóejmowanie uchwał  opodwyż szeniu i obniż eniu kapitał u zakł adowego, nabycie orazzbycie nieruchomoś ci, a takż e udział u w nił uchomoś ci oraz
uż ytkowania wieczystego;

(sl zńiana pzedm-io-tu'Oajł ainoSci Spół ki;
(10) ustalanie zasad wynagradzania czł onków Rady Nadzorczej;-----
(11) udzielanje zgody na nabycie mienia od spół Xi dominuj{cej albo

spół ki lub spół dzielni zależ nĄ;-------------__---------
(12) zbycie w zamian. za gotówkę skł adników majątku społ ki

stanowiących co najmnĘ  51% (pięćdziesiąt jeden pro'cónt) ogólnej
wartoś ci aktywów Spół ki;--------------------------

(13) zawarcie umowy w sprawie sprzedaż y, przeniesienia,
licencjonowania, zastawiania lub ustanawiania ińnych obciąż eń naposiadanych przez Spół kę techno|ogiach lub prawach wł isnoś ci
intelektualnej oraz 

. 
domenach iniernetowych, za wyjątkień

udzielania licencji udzielanych w ramach nórmalnej dziiiainoś ci
Spół ki, w tym w szczególnoś ci na udzielenió wył ącznej,
nieodwoł alnej licencji lub ustanowienie innego wył ącŻn"go 'i
nieodwoł alnego praw-a korzystania z praw wł asnóś ci ińteiektuł nej,

(14) wyraż anie. zgody na. zajmowanie się pzez cż onka Rady
Nadzorczej interesami konkurencyjnymi lun uczestniczenie w

. 
(15) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia

Uchwał y. .Walnego Zgromadzenia są - podejmowane bezwzględną
większoś cią gł osów oddanych, chyba, ż e inne póstanowienia statńJ lub
Kodeksu spół ek_ handlowych przewidują surowsze wymagania co do
większoś ci gł osów w danej sprawie, w tym gł osów-oddinych przez
lnwestorów,

9, Tak dł ugo, jak którykolwiek z lnwestorów posiada co najmniej 10%(dziesięć  procenQ wszystkich akcji Spół ki, do podjęcia ucnwał  Walnąo
Zgromadzenia wskazanych w ustępie 7 niniejszegÓ'artykuł u pkt 1-8 ońz
12-1.3 wymagana jest większoś ć  80% (osiemdzieóiąt piocent) wszystkich
akcji w Spół ce oraz oddanie gł osu za przyjęciem 

'takiej 
uclrwaY przez

takiego lnwestora.----
Uchwał y. moż na powziąć  takż e bez formalnego zwoł ania Walnego7gromadzenia, jeż eli caĘ  kapitał  zakł adowy jest róprezentowany, a nikt-z
obecnych nie wnosi spzeciwu, co do odbyć ió walnego zgromaózenia ani
co do postawienia poszczególnych spraw na porządki obrad. ---------

10.

_15-



11. Walne Zgromadzenia odbywają się w.siedzibie
na terytoiium Rzeczypospolitej Polskiej, -----,

Spół ki lub innym miejscu

1.

2.
3.

§ 13 RADA NADzoRczA
Rada Nadzorcza wyionujó stał y naOzór nad dział alnoś cią Spół ki we

wszvstkich dziedzinach jej dział alnoś ci
ń"Oi" Ń"aror.ra skł adasię z 3 (trzech) czł onkórł , .--;1.-:-;:,..^^-;^:;:.;

§,:T,&-ń";; ffi;;6. ć ił onńo:*i" ilady Nadzorczej mogą by_ć

oowoł ani na kolejne kadencje, -----:---. .----------,
#;ilj#r;U'ń"Ov Ń"ń,zej iest wybierany przez Radę N"d1:]_"_,j

R'r"J;;;;"'*ifi;";ń ;ł ;" ńCztą elektroniczną lub pzesył ką

na pierwszym §osiedzeniu każ dej kadencji, ---------
Jeż eli w ciągu 15 tpiętnastu) Óńi od dni'a zł oż enia_Spół ce oś wiadczenia

iiiz czń;i; ń",]v 'n"0,oi"zej o jego rezygnacji z peł nienia funkcji

czł onka Rady Nadzorcz"l 
"luo 

Óa*Ó"ńia czńka Rady Nadzorczei. lub

*liÓ]3^iÓ." i."ńa"]u .ł ór*o ńady Nadzorczej, nie będzie powoł any jego

następca, aby zapewnlc Ńy stł aO Rady Nadzorczej, wówczas wolne

,ł ""i'Ś5,J-tęOŹie uzupeł nióne iyńi,""o*o. ("a 
9_o_,:o,"ntu 

powoł ania

czł onka Rady Nadzorcrej"Źgo'dnie z postanowieniami ustępu 3 lub 4

powyż ej) przez wybór nowegÓ-czł onX a'pęez pozostał ych czł onków Rady

Nadzorczej w formie uchń ńoOięt"i zwykł Q wiĘksząś ":.gf:y 
^l* ,.

uŁ+h**;ł **t-;mlrł ffi
::iilffi iXi'r'§#;;fi!j-*yńł ,,r"d warunkiem, iż  akcjonarius. ,".r" ,,]
powoł a jednocześ nie nowegótŹł óńX" na miejsce odwoł ane9o T_ł llki; 

,<ł
il;#;;ń Rady Nadzórczej zwoł uje przewodniczący, przy_ 9.zyT
oosiedzenia Rady Nadzorc.Ó Óanv",a;i się nie.rzadziej, niż  co 3 (trzy)

ffiL:#:'Ź;rti luu-"ił on"'x naóy Nidzorc,9l Tosą ż ądać  zwoł ania

Rady podając p,opono*"ny' pozidex, "Pl99;_l':9*1oli"19..j*I
,rioi"lJ 

-poŚibdzenie w termińie dwóch tygodni od dnia otęymanla

wniosku, a jeś li nie zwł a posiedzenia w tym terminie, wówczas

wnioskodawca moż e je ,iioł "6-""ńoOzielnie, podając datę, miejsce. i

;;il;;;y póńoót ót,"* z"y,139"i:]].1^:^J":-,::r"i:"mi]

4,

5.

6.

7,

§il: 'iffi;;.;";i"ńilŃ*"'' til ip9s9b, ż ekaż dy z lnwestorów,,

tak dł ugo jak posiada co ffinie; 9V,.1'ni9e {?^":Ń) 
wszystkich akcji

$;ł ii,;.i pr;wo do.powoł yrr"anij i odwoł ywania jednego z czł onków

Radv Nadzorc ze], zas p.,Ć i"li akclonariuŚze 
. 
dział ający ł ącznie mają

ffii^l" ffiil"Jń""Ji 6J*"Ń"nia jedneg^o czł onka Rady Nadzorczej, -

Jeś li zgodnie z postanow,reni"ńi uś tępu 1 powyzej nie jest moż liwe

ffi;ł ""# ńneg,; srł aou,ńaJy naozóiczei, pozostali czł onkowie Rady

Nadzorczej są powoł ywanl i oOńł vwani uchńał ą Walnego Zgromadzenia,

czł onkowie Rady Naozoiczej pbwĄwani są na wspólną trzyletnią

["O".i,]Ó. 
-rvr""Óit 

"zł onra-ńajy 
Nadzorczej powoł anego w trakcie

kadencj i wygasa ro*noc,&nie 1' vwoaś nie^ciel m9:]::, p-^"*Y::

ó.

o
10.

kurierską.'PT"iui)J' pori"dzenie Rady N adzorczej d anej kadencji zw oł uje Zaząd, ---,

Uchwał y Rady Naozorczel-Źpaaóją ńlykł ą wiekszoś cią gł osów

oddanych, przy obecnoś ci *LŃi"ń ÓŹł onków Rady Ńadzorczej, chyba

il;ÓLi;iawa tuU ninl"],Ź" U,owa przewidują surowsze warunki

- 16,



podejmowania uchwał . Jeż eli gł osowanie pozostaje nierozstrzygnięte
decyduje gł os Przewodniczącego Rady Nadzorczej, W pzypadku braku
kworum na prawidł owo zwoł anym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
posiedzenie będzie zwoł ane po raz drugi z tym samym porządkiem obrad,
pż y czym uchwaĘ  na ponownie zwoł anym posiedzeniu zapadają zwykł ą
większoś cią gł osów oddanych bez względu na liczbę obecnych, po
upzednim prawidł owym powiadomieniu wszystkich czł onków Rady
Nadzorczej o posiedzeniu iwskazaniu, ż e jest to drugie posiedzenie z tym
samym porządkiem obrad. W takim przypadku podejmowanie uchwał  na
takim drugim posiedzeniu w sposób okreś lony w ustępie 15 (tj. pisemnie
obiegowo lub plzy wykorzystaniu ś rodków bezpoś redniego
porozumiewania się na odległ oś ć) jest wył ączone.

11. Uchwał y Rady Nadzorczej mogą być  podjęte, jeż eli wszyscy jej
czł onkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu listem poleconym lub
pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.
Powiadomienie o posiedzeniu powinno w szczególnoś ci wskazywać  datę,
godzinę i miejsce posiedzenia. W przypadku powiadomienia o
posiedzeniu Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, do skutecznoś ci
takiego powiadomienia konieczne jest potwierdzenie otż ymania
powiadomienia przez takiego czł onka Rady Nadzorczej. W przypadku
spraw niecierpiących zwł oki, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być
zwoł ywane w terminie krótszym niż  tydzień, plzy czym w przypadku
podejmowania w takim trybie uchwał  w sprawie odwoł ania, powoł ania lub
zawieszenia czł onka Zarządu, uchwał y są waż ne, jeś li wszyscy
czł onkowie Rady Nadzorczej są obecni,

14,

12, Rada moź e odbywać  posiedzenia bez formalnego zwoł ania, jeś li wszyscy
czł onkowie są obecni i ż aden z nich nie zgł osił  sprzeciwu co do odbycii
posiedzenia,

13, Rada Nadzorcza będzie sporządzać  protokoł y ze swoich posiedzeń w
języku polskim i angielskim. --
Czł onkowie Rady Nadzorczej mogą brać  udział  w podejmowaniu uchwał
Rady, oddając swój gł os na piś mie za poś rednictwem innego Czł onka
Rady Nadzorczej - oddanie gł osu na piś mie nie moż e dotyczyć  spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
Rada Nadzorcza moż e podejmować  uchwał y bez odbycia posiedzenia
Rady Nadzorczej w trybie pisemnym obiegowym, lub przy wykorzystaniu
ś rodków bezpoś redniego porozumiewania się na odległ oś ć , gdy wszyscy
czł onkowie Rady Nadzorczej mogą być  sł yszani. W przypadku gł osowania
przy wykorzystaniu ś rodków bezpoś redniego porozumiewania się na
odległ oś ć , wszyscy czł onkowie Rady powinni być  poinformowani o takim
sposobie gł osowania listem poleconym lub pocztą elektroniczną, przy
czym przypadku powiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej pocztą
elektroniczną, do skutecznoś ci takiego powiadomienia konieczne jest
potwierdzenie otzymania powiadomienia przez takiego czł onka Rady
Nadzorczej. Uchwał y podjęte w trybie pisemnym obiegowym są waż ne, o
ile został y podpisane przez wszystkich czł onków Rady Nadzorczej.
Uchwał y podejmowane z wykorzystaniem ś rodków bezpoś redniego
porozumiewania się na odległ oś ć  są waż ne, o ile został y podpisane przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. --
W sprawach dotyczących powoł ywania i odwoł ywania czł onków Zarządu,
a lakż e zawieszania w czynnoś ciach tych osób, oraz powoł ywania

16.

-17-
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Przewodniczącego Rady
okreś lony w ustępach 14
wykorzystaniu ś rodków
odległ oś ć) jest wył ączone.

17. Każ demu czł onkowi Rady NadzorczĄ moż e towarzyszyó podczas jej
posiedzeń bądź  telekonferencji dodatkowa osoba, która jest
przedstawicielem czł onka Rady Nadzorczej lub podmiotu, który powoł ał
danego czł onka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza oraz Spół ka muszą
dostać  wcześ niej pisemną informację, która pozwoli zidentyfikować  osobę
towarzyszącą. Zwrot ewentualnych kosż ów za uczestnictwo w
posiedzeniach Rady Nadzorczej, nie obejmuje kosż ów uczestnictwa osób
dodatkowych, o których mowa w niniejszym punkcie. Akcjonariusz, który
powoł ał  czł onka Rady Nadzorczej zapraszĄącego osobę wskazaną w
zdaniu 1 niniejszego punktu, zapewni, aby taka osoba był a zobowiązana
zachować  poufnoś ć  wszelkich informacji uzyskanych w związku z jej

obecnoś cią na posiedzeniach Rady Nadzorczej i będzie odpowiadać  za
zachowanie przez tą osobę poufnoś ci.
Rada Nadzorcza moż e uchwalić  wł asny Regulamin.
Do obowiązków Rady Nadzorczej będą należ eó sprawy wskazane w
kodeksie społ ek handlowych oraz Statucie Spół ki, w szczególnoś ci:------
1. ocena sprawozdań finansowych, w zakresie ich zgodnoś ci z księgami

i dokumentami , jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu
dotyczących podział u zysku albo pokrycia straty, a takż e skł adanie
Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z
wyników tej oceny;

2, powoł ywanie i odwoł ywanie czł onków Zarządu w zakresie
uregulowanym w § 14 pkt 2 i 3 niniejszego Statutu:---

3. zawieranie, rozł liązywanie, zmienianie, w imieniu spół ki, umów z
czł onkami Zaządu, jak również  okreś lenie wynagrodzenia czł onków
Zarządu,
wyraż anie zgody na ustanowienie prokury i powoł anie prokurenta; ---
wybór audytorów lub biegł ych rewidentów,
zatwierdzanie budż etu, obejmującego roczny i trzyletni plan
(,,Budż et") oraz zaMlierdzanie strategii biznesowej Spół ki, przy
jeś li w terminie 60 (sześ ćdziesięciu) dni od przedstawienia
Zarząd projektu Budż etu Rada Nadzorcza nie podejmie ź adnej
uchwał y w tej sprawie ani nie zgł osi istotnych zastż eż eń na piś mie,
projekt Budż etu uznaje się za przyjęty,
zatwierdzanie planów zakł adających przyznanie pracownikom akcji w
Spół ce lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych
dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udział u
kluczowych pracowników Spół ki w takich planach motywacyjnych; ---
zgod a na zaciąg nięcie zobowiązań przekr aczających kwotę 50, 000, 00
(pięćdziesiąt tysięcy) zł , w ramach jednej lub kilku transakcji,
narastająco od początku każ dego roku obrotowego, które nie był y
przewidziane w Budż ecie lub planach finansowych, zatwierdzonych
przez Radę Nadzorczą lub które nie są pozyczkami zaciągniętymi w
ramach normalnej dział alnoś ci Spół ki, -----
zgoda na dokonywanie jakichkolwiek wydatków i wypł at operacyjnych
o wańoś ci przekraczającej kwotę 20.000,00 (dwadzieś cia tysięcy)
zł otych w ciągu jednego roku obrotowego, które nie był y przewidziane

Nadzorczej, podejmowanie uchwał  w sposób
i 15 powyż ej (tj. pisemnie, obiegowo lub przy
bezpoś redniego porozumiewania się na

1B.
,19.

4.
5.
6,

7.

8,

9.
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lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę

'l 4. uchwalanie regulaminów Zarządu,

't0, zgoda na zawarcie umów z osobami powiązanymi ze Spół ką lub
czł onkami jej organów, wł ączywszy podmioty'zalózne i powiązane z
tymi osobami w rozumieniu ustawy o rachunkowoś ci, o wańoś ci
przekraczdlącej kwotę 10,000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł otych w ciągu
kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kalendazowych,'ÓnvUi, ze ł wb"ty
wynikające z takich umów został y uwzględnione w Budź bcie, ---------:-

11. udzielanie i zaciąganie poż yczek, nabywanie akcji, akcji i innych
papierów wartoś ciowych emitowanych pizez inne póOmioty, które niebył  przewidziane _w Budż ecie lub planach fińansowych,
zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, ----------------

12. zgoda na dokonanie inwestycji kapitał owych podejmowanych przez
Spół kę poza zakresem jej normalnej dział alnoś 'ci, za wyląił iem
inwestycji kapitał owych przewidzianych w Budż ecie luU '|rinaóń
finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą,

13. zgoda na przyjmowanie grantów z iństytucji międzynarodowych,
rządowych, finansowych lub innych (np. z Unii 'Euiopejskiej 'lub
Narodowego Banku Polskiego), -------------

w Budż ecie
Nadzorczą,

20, Przyjęcie uchwał  w sprawach, o których
poprzedzającego, wymaga gł osu,,za''

mowa w pkt.
czł onka Rady

'1-14 ustępu
Nadzorczej

21. W terminie co najmniej 30 (trzydziestu) dni
roku obrotowego Zauąd przedstawi
zatwierdzenia, Budzet na nadchodzący
przychodów, wydatków oraz miesięcznych

powoł anego przez każ dego z lnwestorów

w nadchodzącym roku obrotowym

przed r ozpoczęciem każ dego
Radzie Nadzorczej, celem
rok, obejmujący prognozę

zasobów gotówkowych Spół ki

j/

\

Zarząd kierĄe Oział alnoił  ą:iĆO." aądza jej majątkiem oraz
reprezentuje Spół kę na zewnątrz przed sądami, organimi wiadzy i wobecosób tzecich. .Zarząd podejmuje decyzje we -wszystkich 

sprawach,
niezastrzezonych pzez postanowienia Umówy Spół ki lub pzepiiy prawa
!o wvĘc_zn91 lompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego ZgromadŹenia. -Zarząd Spół ki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) cił onł -Ow, poy 

"Źy^lnwestorzy majął ączne prawo do powoł ania i odwoł ania jednego ćaoika,peł niącego funkcję dyrektora do spraw finansowycń, zaŚ pozostali
czł onkowie Zgrządu są powoh7wani przez Radę Nadzórczą. W przypadku
zarządu. jednoosobowego decyzję o powoł aniu czł onka' Ź^oąai
podejmują lnwestozy, --
Uprawnienie ł ączne lnwestorów do powoł ywania czł onka Zarządu jest
uprawnieniem osobistym akcjonariuszy i obowiązuje tak dł ugo, 'jak
lnwestozy. posiadają akcje stanowiące co najmni'e; 

'SZo 
1plęe iro"entlkapitał u zakł adowego Spół ki. _---_----------------------:---_----_-_-----_

Wspólna kadencja czł onków Zarządu tnł a 3 (tzy) lata. Każ dy z czł onków
Zarządu moż e być  wybrany na następną-iadencję, ńoszczególni
91ł 9n!9vyie Zarządu mogą być  odwolywani'i powoł yrwaniw trybie § 1i pkt
2 i 3 Statutu w trakcie tnł ania kadencji, o któĘ  mowa powyż ój, ---------------
U.chwaĘ .Zarządu zapadają zwykł ą większoś cią gł osów odóanych. W razie
równoś ci gł osów, decyduje gł os Prezesa Zaządu. '--.--

ó_

4.

5,

-]s_



7,

6.

wymaga zgody Rady Nadzorczej
B.

YYyl,lqvq avvv, l \9v, llgvŁ\

Do wykonywania czynnoś ci okreś lonego rodzaju Zarząd moż e ustanowić
dział ania w granicachpeł nomocników Spół ki, upoważ nionych do

udzielonego im peł nomocnictwa. ----------------

9. Do skł adania oś wiadczeń woli w imieniu Społ ki i reprezentowania Spół ki
uprawniony jest czł onek Zaządu dział Ąący samodzielnie.

,10. Rada Nadzorcza moż e uchwalić  regulamin Zarządu.

zasadach okreś lonych w Kodeksie spół ek handlowych.
2,

ą

Spół ka tworzy kapitał y (fundusze) wymagane prawem, w tym: kapitał
pokrycie strat. Spół ka moż e też  tworzyć

Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spół ki lub pzy
wykorzystaniu ś rodków bezpoś redniego porozumiewania się na odIegł oś ć .

Piawo Żwoł ania posiedzenia przysł uguje każ demu z czł onków Zarządu,
Zarząd moż e podejmować  uchwał y w drodze pisemnej lub z
wykoaystaniem ś rodków bezpoś redniego porozumiewania się na

oóległ oś ć , Podjęcie uchwał y w drodze pisemnej lub z wykorzystaniem
ś rodków bezpoś redniego porozumiewania się na odległ oś ć  jest wazne,
jeś li wszyscy czł onkowie Zarządu zostali poinformowani o treś ci projektu

uchwał y.
Zalząd moż e ustanowić  prokurę i powoł ać  prokurenta. Ustanowienie
prokury i powoł anie prokurentów wymaga zgody wszystkich czł onków
Zarząóu. Prokura moż e byó ustanowiona wył ącznie jako prokura ł ączna,
Prokura moż e być  odwoł ana w każ dym czasie pż ez pisemne
oś wiadczenie skierowane do prokurenta i podpisane pzez co najmniej
jednego czł onka Zarządu. Ustanowienie prokury i powoł anie prokurenta

§ 15 UDzlAŁWzYsKU lFUNDUSZE sPoŁKl
1. Akcjonariusze mĄą prawo do udział u w zysku wykazanym w sprawozdaniu

finansowym, zbadanym pż ez biegł ego rewidenta, który został
pż eznaczony pzez Walne Zgromadzenie do wypł aty akcjonariuszom,
Zaząd jest uprawniony do wypł aty zaliczki na poczet dył videndy na

zakł adowy, kapitał  zapasowy na
kapitał y (fundusze) rezerwowe
wydatków albo z pzeznaczeniem

na pokrycie poszczególnych strat lub
na okreś lone cele.

Do kapitał u zapasowego utwoż onego na pokrycie strat pzelewa się,

najmniej, 8% (osiem procent) zysku za dany rok obr9towy, dopóki ka

teń nie'osiągnie, co najmniej, jednej tzeciej kapitał u zakł adowego, Do

kapitał u zapisowego przelewa się nadwyż ki osiągnięte przy emisji akcji
powyż ej ich wańoś ci nominalnej.

4, O uZy-ciu kapitał u zapasowego i rezerwowego rozstzyga Walne
Zgromadzenie, jednakż e częś ci kapitał u zapasowego w wysokoś ci tzeciej
kJpitał u zakł adowego moż na uż yć jedynie na pokrycie straty wykazanej w
sprawozdaniu finansowym. --

5. J;ż eli bilans sporządzony pż ez Zarząd wykaż e stratę pzewyż szĄącą
sumę kapitał ów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitał u
zakł adowego, zarząd Zobowiązany jest niezwł ocznie zwoł ać  Walne
Zgromadzenie celem powzięcia uchwał y dotyczącej dalszego istnienia
Spół ki. *----

§ 16 zAKAz KoNKURENCJ|
1, Czł onek Zaządu anl czł onek Rady Nadzorczej delegowany do sĘł eg_9

indywidualnego wykonywania nadzoru nie moż e bez zgody Spół ki

l ,'-irł lJ
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zajmować  się interesami konkurencyjnymi, ani teź  uczestniczyć  w spcł ce
konkurencyjnej jako wspólnik spół ki cywilnej, spół ki osobowej lub jako
czł onek organu spół ki kapitał owej bądż  uczestniczyć  w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako czł onek organu bądź  być  powiązanym
z podmiotem konkurencyjnym jakimikolwiek stosunkiem prawnym o
charakteze cywilnym lub stosunkiem wynikającym z przepisów prawa
pracy, Zakaz ten obejmuje takż e udział  w konkurencyjnej spół ce
kapitał owej, w pzypadku posiadania w niej przez czł onka Zaządu lub
czł onka Rady Nadzorczej delegowanego do stał ego indywidualnego
wykonywania nadzoru co najmniej 10% (dziesięć  procent) akcji albo akcji
bądź  prawa do powoł ywania co najmniej jednego czł onka zarządu,

2. W przypadku czł onka
jest Rada Nadzorcza,

Zarządu, organem uprawnionym do udzielenia zgody
a w przypadku czł onka Rady Nadzorczej - Walne

1.

2,

Zgromadzenie

§ 17 RAcHUNKoWoŚc
Społ ka prowadzi rachunkowoś ć  oraz księgi rachunkowe
obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

zgodnie z

Społ ka moż e powierzyć  prowadzenie ksiąg rachunkowych uprawnionemu
podmiotowi, zgodnie z ań. 1'| ust. 2 ustawy o rachunkowoś ci,
zaakceptowanemu upzednio przez lnwestorów.
Rokiem obrotowym spół ki jest rok kalendazowy, Pieruszy rok obrotowy
kończy się dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 18 PosTANoWlENtA KoŃcoWE
1. Rozwiązanie Spół ki moż e nastąpić  w przypadkach okreś lonych pzepisami

Kodeksu spół ek handlowych, Rozwiązanie Spół ki następuje po
przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są czł onkowie Zał ządu, chyba ż e
Walne Zgromadzenie postanowi inaczej,

2. Spół ka zamieszcza swoje ogł oszenia w ,,Monitorze Sądowym i

Po przeprowadzeniu gł osowania jawnego, Przewodnicząca stwierdził a,
w gł osowaniu nad powyzszą uchwał ą oddano ogoł em 148,323 (sto

osiem tysięcy trzysta dwadzieś cia trzy) waż nych gł osów z 148,323
(sto czterdzieś ci osiem tysięcy trzysta dwadzieś cia trzy) akcji, stanowiących
100% kapitał u zakł adowego Społ ki, w tym oddano:
148.323 (sto czterdzieś ci osiem tysięcy trzysta dwadzieś cia trzy) gł osów za, --
0 (zero) gł osów przeciw
0 (zero) gł osów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwał a numer 5 został a podjęta.

Ad punktu 8 porządku obrad.
Następnie wobec wyczerpania poządku obrad Przewodnicząca

zał ączĄąc do protokoł uzamknęł a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spół ki,
listę obecnoś ci

ll, Wypisy tego aktu należ y wydawać  Akcjonariuszom i Spół ce.

ą

lll. Koszty tego aktu ponosi Spół ka.

Gospodarczym."
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lV. Toż samoś ć  Przewodniczącej Zgromadzenia - Pani Magdaleny Marii
Janczewskiej, córki Andzeja i Anny, wedł ug oś wiadczania zamieszkaĘ  pod
adresem: 00-732 \Narszawa, ulica Czerska numer '15 m. 58, PESEL
88090706262, notariusz ustalił  na podstawie okazanego dowodu osobistego
cEH 282401 Waż nego do dnia 'l7 marca2027 roku.---

V. Ustalono do pobrania:
1) taksę notarialną na podstawie § 3, § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwoś ci z dnia 28 czeovca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
taksy notarialnej (tekst jednolity Dz,U. z2013 roku, poz,237 ze zm,) w kwocie: -

1 .100 (eden tysiąc sto) zł otych;
2) podatek od towarów i usł ug na podstawie art. 41 ust. 1 i ań, 146a ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usł ug (tekst jednolity Dz,U. z
2016 roku, poz,710 ze zm.) wedł ug stawki 23% w kwocie:----------------------------

253 (dwieś cie pięcdziesiąt trzy) zł otych;
3) podatek od czynnoś ci cywilnoprawnych na podstawie ań. 6 ust. '1 pkt 8 oraz
ań. 6 ust, 9 i ań. 7 ust.'1 pkt 9 ustawy z dnia 9 wrześ nia 2000 roku o podatku
od czynnoś ci cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz, U. z 2010 roku Nr 101, poz.
649 ze zm.), którego wysokoś ć  ustalono wedł ug stawki 0,5o/o plz! odliczeniu od
podstawy opodatkowania, stosownie do art. 6 ust. 9 powyzszej ustawy,
następujących kwot podanych pęez Przewodniczącą: wynagrodzenia
notariusza wraz z podatkiem od towarów i usł ug (1.353 zł ), opł aty sądowej od
wniosku o wpisanie podwyż szenia kapitał u zakł adowego do Ęestru (250 zł )
oraz opł aty za ogł oszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100
zł ): 1 5 (piętnaś cie) zł otych

Powyż sze opł aty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu
notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na
kaź dym z wypisów
Akt ten został  odczytany, pnyjęĘ  i podpisany.
Na oryginale podpisy Przewodniczącej i Notariusza.

1) taksę notarialną na podstawie § 12 rozpoź ądzenia Ministra Sprawiedliwoś ci z dnia
28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz,237 ze zm,) w kwocie:--

132 Zł  (sto trzydzieś ci dwa zł ote);
2) podatek od towaróW i usł ug na podstawie art. 41 i aft. 146a ustawy z dnia 1 1 marca
2004 roku o podatku od towaróW i usł ug (tekst jednolity Dz.U. z2016.oku, poz,71o ze
zm.) Wedł ug stawki 23% W kwocie:30,36 zł  (tlzydzieś ci zł otych tlzydzieś ci sześ ó groszy).
Warszawa, dnia 20 Wrześ nia 2018 roku

far,rwł ,nu"l
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