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A K T N O T A R I A L NY
Dnia 6smegolipca dwa tysiqcepiqtnastego
roku (08.07.2015
r.), ja,
\

TomaszWojciechowski,
notariuszw Warszawie,prowadzEcy
KancelariQ

\

przyulicyKoszykowej
w Warszawie
Notarialnq
numer60162lokalnumer
protokoiz odbytegotam w mojej obecno5ci
36, tamZe,sporzEdzilem
WalnegoZgromadzenia
sp6iki pod firmq Korporacja
Nadzwyczajnego

\
\
\
\

KGL Sp6lka Akcyjna z siedzibqw Mo6ciskach(dalejzwanejr6wnie2
ul. Postqpunr 20,
KGL S.A.")- podadresem:
,,Sp6lkq"lub,,Korporacja
Mo6ciska,
05-080pocztalzabelin,
wpisanejdo RejestruPrzedsigbiorcow
pzez Sqd Rejonowydla
KrajowegoRejestruSqdowego,prowadzonego
m.st Warszawyw Warszawie,XIV Wydziat GospodarczyKrajowego

\

.a\

pod numeremKRS:0000092741,
Rejestru
Sqdowego
NIP: 1181624643,
stosowniedo okazanejprzytym akcie- w formiewydrukuz Centralnej
InformacjiKrajowegoRejestruSqdowego- Informacjiodpowiadajqcej

\
\
\

pobranejw dniu8 lipca
odpisowi
aktualnemu
z Rejestru
Przedsigbiorc6w,
2015roku,na podstawieart..4 ust.4aa ustawyz dnia20 sierpnia1997
roku o

Krajowym Rejestrze Sqdowym (ldentyfikator wydruku:

RP| 9274 1I 1I 120150708074638)
\
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Ad 1 porzqdku obrad: Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie
Sp6lki

\

(zwane dalej rowniez ,,Zgromadzeniem")otworzyl Pan Krzysztof
Gromkowski,wedlug o6wiadczeniaPrezes Zarzqdu Sp6tki i jej

\

akcjonariusz.---------

\

Pan KrzysztofGromkowski
o6wiadczyN,
2e w dniu dzisiejszym
w lokalu
tutejszejkancelariinotarialnejodbywa sig bez formalnegozwolania

\

Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie
Spoiki,a nastqpniezglosilwlasnq

\
\
(z )\ |
-.

kandydaturg
na Przewodn
iczqcego
Zgromadzenia.
Innychkandydatur
nie
zgloszono

,^ ./n
{4-

NastqpniePan Krzysztof Gromkowskizaproponowarpodjgcie w
glosowaniu
tajnymuchwatyo nastqpujqcej
treSci:----------nr 1
,,UCHWALA
Nadzwyczajnego
WalnegoZgromadzenia
sp6lki KorporacjaKGLS.A.
z siedzibqw Mo6ciskach
z dnia8 lipca2015roku
w sprawiewyboru PrzewodniczqcegoNadzwyczajnegoWalnego
Zgromadzenia
Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie
KorporacjaK GL S,A.z siedziba
MoSciskach
uchwalaco nastgpuje:
Wybrac Pana Krzysztofa Gromkowskiegojako Przewodniczqcego
Nadzwyczaj
nego Walnego Zgromadzen
ia Spolki."----

Po przeprowadzonym
giosowaniuKrzysztofGromkowski
stwierdzil,
2e w
glosowaniu
nad pov'tylszE
uchwalqoddano9.418.3s2(dziewiq6milionow
czterystaosiemnascie
tysiqcytrzystapigidziesiqtdwa) wazne glosy z
5.409.200(pie6 milion6wczterystadziewig6tysiqcydwiescie)akcji,
stanowiqcych100% (sto procent) kapitatuzakladowegospotki, za
podjgciempowyzszejuchwalyoddanog.411.3sz(dziewiqcmirionow
czterystaosiemnascie
tysiqcytrzystapiq6dziesiqt
dwa) wazneglosy,a
zalemwszystkiewaZneglosy,glos6wprzeciwnie oddano(,0" glosow),
glos6wwstrzymujqcych
sig rownie2nie oddano(,,0"glos6w),a zatem
Kzysztof Gromkowskistwierdzil,2e pov'ty2sza
uchwatazostala podjgta
ptzezZgromadze
nie jednogloS
nie oraz2e wybor przyjmuje.
Tozsamosc Przewodniczqcego, pana

Krzysztofa stanislawa

Gromkowskiego,uzywajqcegoimienia ,,Krzysztof',syna Witolda i
Wadysiawy,
zamieszkalego:
05-080Truskaw,ul, Lipkowska
25, pESEL:
62072507531,
czyniqcynotariuszstwierdzilna podstawieokazanego
dowoduosobistego
numerAHP529855,
z terminem
waznoscido dnia23
grudnia2015 roku.wyzej powolanyzapewnil,
ze dane zawartew jego
dowodzie
osobistym,
przytymakcie,nieuleg{y
okazanym
zmianie.
Przewodniczqcyoswiadczyl, 2e proponowanyporzqdek obrad
Zgromadzen
ia obejmuje:--------

1 ) otwarcie obrad Nadzwyczajnego
walnego zgromadzeniai wyb6r

W

Przewod
niczqcegoZgromadzen
ia; ----2) stwierdzenie
zdolnosciNadzwyczajnego
walnego zgromadzenia
do
podejmowania uchwal;-------------porzqdku
3) Przyjgcie
obrad;--4) Podjgcieuchwalyw sprawiepodwyzszenia
kapitaluzakladowego
w
drodzepublicznejemisjiakcji zwyktychna okazicielaserii C, z
prawapoborudotychczasowych
wylqczeniem
akcjonariuszy,
zmiany

\
\
/r'

\

,
'..

.

'i

;

,/. .;.
''i.,
, ..i.

v ,:. . ::"a:

r,,''-,1-'

i

-

\

\,.

;. ,'.',.r.

\

\

) 1.'

',

I

:: i ,'tal

:

-r..'

,

' ' I
r

)

StatutuSpolkii upowaznienia
Rady Nadzorczej
do przyjqciatekstu
jednolitegoStatutuSp6lki,w sprawiedematerializaqi
akcji Spolki

l

oraz ubieganiasig o dopuszczenie
i wprowadzenie
do obrotuna
akcjiSp6tki;--rynkuregulowanym
5) Podjqcieuchwalyw sprawiepowierzeniazadan
komitetuaudytucalej
5 (piqcio)-osobowej
RadzieNadzorczej
Spolki;

I

6) ZamknigcieobradNadzwyczajnego
WalnegoZgromadzen
ia.---------

,-

Ad 2 porzqdku obrad: Przewodniczqcy
sprawdzillistq obecnoSci,
podpisatjq i stwierdzit,2e na Zgromadzeniu
obecni sq wszyscy
akcjonariusze
Spolki- uprawnieni
do udzialu
w Zgromadzeniu,
a zgodniez
mogqodbywa6siq takzew
$ 13 ust.1 StatutuSpofkiwalnezgromadzenia
Warszawie. Nastqpnie PrzewodniczqcyoSwiadczyl,2e dzisiejsze
Zgromadzenie
odbywasiq bez formalnegozwoiania,w trybie art. 405
Kodeksusp6lek handlowych,
a wobec faktu, 2e na Zgromadzeniu
jest catykapitatzakladowySp6lki,a nikt z obecnychnie
reprezentowany
zgfosil sprzeciwu co do odbycia Zgromadzeniaani wniesienia
poszczegolnych
spraw do porzqdkuobrad, Zgromadzenie
odbywasig
prawidlowo
i zdolnejest do podejmowania
waZnych
i skutecznych
uchwai,
mimobrakuformalnego
zwolania
poddalpodglosowanie
Ad 3 porzqdkuobrad: Przewodniczqcy
uchwalqo
-treSci:
nastgpujqcej
nr 2
,,UCHWALA
Nadzwyczajnego
WalnegoZgromadzen
ia
sp6lki KorporacjaKGLS.A.
z siedzibqw MoSciskach
z dnia8 lipca2015roku
l/

rt

l/u{

w sprawiepnyjqcia ponqdku obrad

A

Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie
spolki KorporacjaKGL S.A. z
siedzibq
w Mo6ciskach
uchwala
co nastqpuje:---------

z

Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie
spotki KorporacjaKGL S.A. z
siedzibq w Mo6ciskachprzyjmujenastqpujqcyporzqdek obrad

Or

P

---Nadzwyczajnego
WalnegoZgromadzenia:
1) Otwarcie obrad NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia i v'rybor.

Przewodniczqcego Zgromadzenia;
2) Stwierdzenie
zdolnosciNadzwyczajnego
WalnegoZgromadzen
ia,do,.
podejmowan
ia uchwal:-----

Zi

porzqdkuobrad;-3) Przyjgcie
4) Podjqcieuchwatyw sprawiepodwyzszenia
kapitaluzakladowego
w
drodzepublicznejemisji akcji zwyklychna okazicielaserii C, z
prawapoborudotychczasowych
wylqczeniem
akcjonariuszy,
zmiany
StatutuSp6lkii upowaznienia
RadyNadzorczej
do przyjqciatekstu
jednolitegoStatutuSpolki,w sprawiedematerializacji
akcji Sp6iki

(i)

oraz ubieganiasiq o dopuszczenie
i wprowadzenie
do obrotuna
akcjiSpolki;
rynkuregulowanym

(ii)

D;

5) Podjqcieuchwafyw sprawiepowierzenia
zadafikomitetuaudytucalej
5 (pigcio)-osobowej
RadzieNadzorczej
Sp6tki;---6) Zamkniqcieobrad Nadzwyczajnego
WalnegoZgromadze
nia.------- -NastgpniePrzewodniczqcy
glosowanienadtq uchwalq
zarzEdzil
Po przeprowadzonym
glosowaniuPrzewodniczqcy
stwierdzil,Ze w
glosowaniu
nadpowyzszq
uchwalqoddano9.418.352
(dziewiq6
milion6w
czterystaosiemna5cie
tysiqcytrzystapiq6dziesiqt
dwa) wazne glosy z
5.409.200(pie6 milionowczterystadziewiqctysiqcydwie6cie)akcji,
stanowiqcych100% (sto procent) kapitaluzakladowegoSpotki, za
podjgciempowyzszejuchwalyoddano 9,418.352(dziewigcmilionow
czterystaosiemnaScie
tysiqcytrzystapiqidziesiqtdwa) walne glosy,a
zatemwszystkiewazneglosy,glosowprzeciwnie oddano(,,0"glos6w),
glosowwstrzymujqcych
siq rownie?nie oddano(,,0"glos6w),a zatem
Przewodniczqcy
stwierdzil,2e powyzszauchwalazostalapodjgtaprzez
Zgromadze
nie jednoglosnie.
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Ad 4 porzqdkuobrad: Przewodniczqcy
stwierdzil,
2e zarzqdprzedstawit
zgromadzeniu
opiniguzasadniajqcq
powodypozbawienia
prawapoboru
oraz zawieraj4c4spos6b ustalenia ceny emisyjnej, a nastgpnie
Przewod
nicz4cyzaproponowaipodjqcieuchwalyo nastgpujqcejtresci:---Nr 3
,,Uchwala
Nadzwyczajnego
WalnegoZgromadzen
ia
sp6lki KorporacjaKGLS.A.z siedzibqw Mo6ciskach
z dnia 8 lipca 2015rokuw sprawiepodwy2szenia
kapitalu
zakladowego
w drodzepublicznejemisjiakcjizwyklychna okaziciela
serii C, zwylqczeniemprawapoborudotychczasowych
akcjonariuszy,
zmianyStatutuSp6lkii upowa2nienia
Rady
Nadzorczejdo przyjgciatekstujednolitegoStatutuSp6lki,w sprawie
dematerializacji
akcji sp6lki orazubieganiasig o dopuszczenie
i
wprowadzenie
do obrotuna rynkuregulowanym
akcji Sp6lki
Dziallqc na podstawie:

(i) art.430, art.431$ 1, art. 432,art.433S 2i art..4 3 1S T w z w i q z k u z
art.310S 2 Kodeksu
(,,KSH"),
sp6lekhandlowych
(ii) art.27 ust.2 pkt 3, 3a i 3b ustawyz dnia29 lipca200srokuo ofercie
publiczneji warunkachwprowadzania
instrument6w
finansowych
do
zorganizowanego
systemu obrotu otaz o sp6tkach publicznych
(,,Ustawa
o Ofercie"),
(iii) art.5 ust.8 ustawyz dnia29 lipca2005rokuo obrocieinstrumentami
(,,Ustawa
finansoraryrmi
o Obrocie")oraz
(iv)S 5 ust.1 Statutusp6tkiKorporacja
KGLS.A.z siedzibq
w Mo5ciskach
- Nadzwycz{neWalneZgromadzenie
Korporacja
KGL S.A.z siedzibqw
(,,Sp6lka")
postanawia,
Mo6ciskach
co nastqpuje:

s1
1. Podvrylsza
sig kapitatzakladowy
Spotkiz kwoty5 409 200,00(slownie:
piqc milionowczterystadziewigdtysiqcydwie5cie)zlotycho kwotgnie
mniejszqni2 1,00 zl (stownie:jeden) zloty i nie wigkszq ni2
1 750000,00(slownie:jeden milionsiedemsetpig6dziesiqt
tysiqcy)
ziotych,to jest do kwotynie mniejszej
ni2 5 409 201,00(stownie:
pig6
milionowczterystadziewiqctysiqcydwie6ciejeden) zlotychi nie
wigkszejni2 7 159200,00zl (slownie:
siedemmilionow
sto pigidziesiqt
rl

/\

l/u-l

emisjgnie mniej
zlotychpoprzezpublicznq
dziewiqc
tysiqcydwie6cie)
jedenmilion
jednej)inie wiqcejni21750000 (slownie:
niz 1 (slownie:
tysiqcy)nowych akcji serii C o warto6ci
siedemsetpig6dziesiqt
(,,Akcje
SeriiC"),
1,00zl fiedenzloty)ka2da
nominalnej
2. AkcjeSeriiC sq akcjamizwyktymina okazicielai nie przyznaiesiq im
-----uprawnien.
szczeg6lnych
3. Objqcie Akcji Serii C nastqpi w drodze subskrypcjiotwartej w

na terytorium
rozumieniuart. 431 $ 2 pkt 3 KSH przeprowadzonej
Polskiejw drodze oferty publicznejw rozumieniu.
Rzeczypospolitej
Publiczna").
Ustawyo Ofercie(,,Oferta
ui,
na zasadachokre6lonych
4. AkcjeSp6lkiSeriiC zostanqzaoferowane
przygotowanym
zgodnie"z
prospekcie
emisyjnymSpolki(,,Prospekt")
prawaw zwiqzkuz ofertqpublicznq
AkcjiSeriiC
przepisami
wla6ciwymi
AkcjiSeriiC oraz
i wprowadzenie
siq o dopuszczenie
orazubieganiem
prowadzonym
prawdo AkcjiSeriiC do obrotuna rynkuregulowanym
-----w Warszawie
S.A.(,,GPW').
przezGieldgPapierow
WartoSciowych
5. Akcje Serii C zostanq oplaconewyfqczniewkladamipienigznymi.
Wklady na pokrycie Akcji Serii C wniesione zostanq przed
podwyzszenia
Sp6lki.--kapitaluzakladowego
zarejestrowaniem
na rowniz pozostalymi
bqdqw dywidendzie,
6. AkcjeSeriiC uczestniczy6
bqdzie
od wyplatz zysku,iakiprzeznaczony
akcjamiSp6tki,poczqwszy
sig dnia 1 stycznia
do podzialuza rok obrotowy2015,rozpoczynaJEcy
2015roku.
2015rokuikoficzqcysiqdnia31 grudnia

s2
Sp6tki
akcjonariuszy
1. W interesieSpolkipozbawiasig dotychczasowych
w calo6ciprawapoboruAkcjiSeriiC. ---------2, Przyjmujesie do wiadomoScipisemnq opinig Zarzqdu Sp6tki
powodywylqczeniaprawa poboruAkcji Serii C oraz
uzasadniajqcq
AkcjiSeriiC, zgodniez art'.
cenyemisyjnej
zasadyi sposobustalenia
prawapoboru
powodypozbawienia
433S 2 KSH.Opiniauzasadniajqca
AkcjiSeriiC stanowi
cenyemisyjnej
sposobustalenia
oraz zawierajqcq
zalqcznikdo niniejszejuchwaty

s3

1. Upowazniasiq Zarzqd Spolki do podjqciawszelkichczynno6ci
faktycznychi prawnychzwiqzanychz podwyzszeniemkapitalu
zakladowego
oruzdo okreslenia
szczeg6towych
warunk6w
subskrypcji
i
przydzialu
AkcjiSeriiC, w tymdo: ------(i) ustaleniaceny emisyjnejAkcji serii c, z mozliwosciq
ustalenia
odrqbnejcenyemisyjnej
dla poszczeg6lnych
kategoriiinwestor6w,

'.t\.

przedzialucenowegoi/lub ceny maksymalnejAkcji Serii C, z
zastrze2eniem
ze cenaemisyjnaAkcjiserii c zostanieustalonapo
rozwa2eniuwynikow procesu budowaniaksiggi popytu wSrod

,
.1,i,

inwestor6w
(ii) dokonaniapodzialuAkcjiSeriiC na transzeoraz ustalenia
zasad
przesunigc
dokonywania
AkcjiSeriiC pomigdzy
transzami
(i i i) ustalenia
terminowi warunkow
skladania
zapisowna AkcjeSeriiC

w poszczegolnych
transzach,
(iv)okreSlenia
terminuotwarciai zamkniqcia
subskrypcji
AkcjiSeriiC
(v) ustaleniazasad subskrypcjii przydziatu
Akcji Serii C w ramach
poszczegolnych
transzorazdokonaniaprzydzialu
AkcjiSeriiC.-----2. Upowalniasiq ZarzqdSpofkido okreSlenia
ostatecznejliczbyAkcji
SeriiC, ktorezostanqzaoferowane
do objgcia,WzyczymjezeliZarzqd
Sp6tkinie skorzystaz niniejszego
upowa2nienia,
liczbqAkcji Serii C
w oferciepublicznej
oferowanych
bqdziemaksymalna
liczbaAkcjiSerii
C wskazanaw $ 1 ust.1niniejszej
uchwaty.
3. Upowa2niasie Zarzqd Spolki do podjgciawszelkichczynnoSci
faktycznychi prawnych niezbqdnychdo przeprowadzenia
Oferty
PublicznejAkcji
SeriiC, w szczeg6lno6ci
do:----(i) wystqpieniado KomisjiNadzoruFinansowego
z wnioskiemo
prospektu
zatwierdzenie
emisyjnego
oraz
(ii) przeprowadzenia
OfertyPublicznej
4. Upowalniasig Zarzqd Sp6lkido podjqciadecyli o odstqpieniuod
jej vuykonania,
niniejszej
uchwafy,
wykonania
zawieszeniu
odstqpieniu
od przeprowadzenia
Oferty Publicznejlub o zawieszeniujej
przeprcwadzenia
w kazdymczasie.Podejmujqc
decyzjqo zawieszeniu
przeprowadzenia
OfertyPublicznejZarzqdSp6lkimo2enie wskazywad

ll..k*

ktoryto termin
OfertyPublicznej,
nowegoterminuprzeprowadzenia
w terminie
publicznej
do wiadomo6ci
i PodanY
mo2ezosta6ustalonY
--------p62niejszym.

s4
zmieniasiq tre56StatutuSpolki
uchwaty
1. W zwiqzkuz S 1-3 niniejszej
w
w Warszawie
ZofiiKrysik- notariusza
w kancelarii
sporzqdzonego
ostatnio
A numer165612001),
2001roku(Repertorium
dniu14 listopada
aktem notarialnyp"l
.
zmienionego uchwalami zaprotokolowanymi
sporzqdzonymw dniu 8 maja 2015 roku przez Toma;za, ,
- notariusza
A nufnen
w Warszawie(Repertorium
Wojciechowskiego
\ , \
'
Sp6{ki
Statutu
1
1gg5l2}15),w ten spos6b,2e nadajesie S 3 ustqp
tre6c:
nowqnastqpujqcq
,1. Kapitalzakladowyspotki wynosinie mniej ni2 5409 201,00
dziewiqctysiqcydwie6ciejeden)
(slownie:pig6 milion6wczterysta
sto
siedemmilionow
ztotychi niewigcejni?7 159200,00zl (slownie:
ztotychi dzielisig na nie
piqfdziesiqtdziewig6tysigcydwie$cie)
mniej ni2 5.409.201(slownie:pied milion6wczterystadziewiq6
siedem
jeden)i nie wiqceiniZ7.159.200(slownie:
tysiqcydwieScie
dziewig6tysiqcydwie5cie)akcjio warto5ci
milion6wsto piqddziesiqt
jeden)ztotykahdaakcja,w tym:
po 1,00(slownie:
nominalnej
a) 3.006.864 (slownie: trzy miliony sze56 tysigcy osiemset
seriiA,
cztery)akcjeimienneuprzywilejowane
szeSddziesiqt
b) 1.002.288 (slownie: jeden milion dwa tysiqce dwiescie
seriiB,-uprzywilejowanych
osiem)akcjiimiennych
osiemdziesiqt
tysiqcytrzydzie$ci
c) 1.050.036(slownie:jeden milionpig6dziesiqt
seriiA1,----------lubna okaziciela
imiennych
sze6c)akcjizwyktych
akcji
tysigcydwana$cie)
d) 350.012(stownie:trzystapiq6dziesiqt
seriiB1
lubna okaziciela
imiennych
zwyktych
jedna)i niewigceiniz1 750000(slownie:
e) nie mniejniz 1 (slownie:
tysigcy)akcji zwyktychna
jeden milionsiedemsetpiq6dziesiqt
seriiC
okaziciela
- z czegoprzedzarejestrowaniem
Sp6tkiwplaconazostalakwota
sze$i tysiqcy
4 056 900,00(slownie:czterymilionypigcdziesiqt
".----------ztotych.
dziewiqcset)

2. Upowaznia
siqzarzqdsp6lkido okreSlenia
ostatecznej
sLrmy,
o jakq
kapitalzakladowySp6lki ma byc podwy2szony,
przy czym tak
okreslona
sumaniemozebyc ni2szani2 1,00(slownie:
jeden)zroty
oraz nie mo2eby6,vtylszani2 1750000,00(siownie:
jedenmilion
siedemsetpiqcdziesiqt
tysiqcy)zlotych.TreScS 3 ust. 1 Statutu
SpotkiokreSliZarzqdSp6lkina podstawie
art. 432 S 4 KSH oraz
art. 310 S 2 i $ 4 w zwiqzkuz arl.431S 7 KSH pzezzlozeniew
formie aktu notarialnego
o6wiadczenia
o wysokoSciobjgtegow
wynikupublicznejsubskrypcji
po przydziale
kapitaluzakladowego
Akcii Serii C. -----------3. Upowa2niasie Radq NadzorczqSpolki do przyjqciatekstu
jednolitego
StatutuSpoikiz uwzglqdnieniem
zmianwynikajqcych
z
postanowien
niniejszej
uchwaly.-

s5
1. Postanawia
sig o ubieganiu
siq przezSpoikqo dopuszczenie
oraz
wprowadzenie
do obrotuna rynkuregulowanym
prowadzonym
przez
GPW:
a) 1.050.036(slownie:jeden milionpiqddziesiqt
tysiqcytrzydzieSci
sze56)AkcjiSerii41,
b) 350.012(slownie:
tzystapiq6dziesiqt
tysigcydwanaScie)
AkcjiSerii
81,
c) nie wiqcej ni2 1.750.000(slownie:jeden milion siedemset
pigddziesiqt
tysiqcy)Akcji Serii C oraz nie wigcej niL 1.750.000
jeden milionsiedemsetpiqcdziesiqt
(slownie:
tysiqcy)prawdo Akcji
SeriiC.
2 . Zobowiqzujesig i upowa2niaZarzqd Spotkido podjgciawszelkich
postanowienia
niezbqdnychczynnoici zwiEzanychz wykonaniem
z
ust.1 powyzej.
3. Postanawiasie o dematerializacii:---

a) 1.050.036(siownie:jeden milionpiqddziesiqt
tysigcytrzydzieSci
AkcjiSeriiA1,--------szeSd)
b)

350.012 (slownie:trzysta pig6dziesiqttysigcy dwanaScie)Akcji

Se r i i8 1

(0\

c) nie wiqcej niZ 1.750.000(slownie:jeden milion siedemset
piqidziesiqttysigcy)Akcji Serii C oraz nie wiqcej ni2 1.750.000
jeden milionsiedemset
(slownie:
pig6dziesiqt
tysigcy)prawdo Akcji
SeriiC.
4. Zobowiqzujesig i upowaZniaZarzqdSp6tkido zawarciaz Krajowym
Depozytem
Papierow
Warto6ciovvych
S.A.umowyo rejestracj?:------jeden milionpiqcdziesiqt
tysiqcytrzydzie5ci
a) 1.050.036(slownie:
AkcjiSerii41,
sze56)
Akcji'Serii
tysigcydwana6cie)
b) 350.012(slownie:
trzystapiqcdziesiqt
81,

c) nie wiqcej ni2 1.750.000(slownie:jeden milion sieflemset'
:;','
,
pigcdzie
siqt tysigcy)Akcji Serii C otaz nie wigcej nil 1,7b0.OOg
pigcdziesiqt
(slownie
tysiqcy)praw do Akcji "
: jedenmilionsiedemset
SeriiC,
czynno6ci
zwiqzanych
innychniezbqdnych
orazdo podjQcia
wszelkich
z dematerializacjq.

s6
Uchwalawchodziw zyciez dniempodjgcia,ptzy czym zmianyStatutu
przezSqdwla6ciwydla Spolki."--dla swejwazno6cirejestracji
wymagajq
glosowaniuPrzewodniczqcy
stwierdzil,2e w
Po przeprowadzonym
giosowaniunad pov'ry2szq
uchwalqoddanolqcznie9.418.352(dziewig6
dwa) wa2ne
tysigcytrzystapigddziesiqt
milion6wczterystaosiemnaScie
glosy(to jest l4czniewszystkiewa2neglosy),lqczniez 5.409.200(pig6
l4cznie
milion6wczterystadziewig6tysiqcydwie6cie)akcji,stanowiqcych
Sp6tki,przyczym:
100%(stoprocent)kapitaluzakladowego
- w grupieakcji uprzywilejowanych:
z 3.006.864(trzy milionysze5c
tysigcy osiemset sze56dziesiqtcztery) akcji imiennych serii A
w szczeg6lno6ci
co do glosu,w ten sposob,2e na
uprzywilejowanych
jednqakcjgprzypadajq
(eden miliondwa
2 (dwa)gtosyorazz 1.002.288
tysiqce dwieScie osiemdziesiqtosiem) akcji imiennych serii B,
uprzywilejowanych
w tym samymzakresieco akcjeseriiA (kt6reto akcje
uprzywilejowane
serii A i B stanowiqiqcznie74,12o/o
[siedemdziesiqt
czterycale i dwana6ciesetnychprocenta]kapitaluzakladowego
Sp6lki),
powylszquchwatyoddanoodpowiednio
(sze56
za podjqciem
6.013.728
10

)t
n

ii

milionowtrzynascietysigcysiedemsetdwadziescia
osiem)i 2.004.s76
(dwa miliony czterytysiqcepiqiset siedemdziesiqt
szesc) waznych
glos6w,a zatemlqcznie8.018.304
(osiemmilion6wosiemnaScie
tysigcy
trzystacztery)wa2neglosy,czyliwszystkiewaznegtosyw tej grupieakcji,

1

giosowprzeciwaniwstrzymujqcych
siq z powy2szych
akcjinie oddano(,,0,,
glosow),a zatem Przewodniczqcy
stwierdzil,2e powyzszauchwala
zostalapodjqtaw tej grupieakcjijednogloSnie;
---____
- w grupieakcjizwyktych:
z i.050.036(eden milionpigcdziesiqt
tysigcy
trzydzie$ci
szeS6)akcji zwyktychna okazicielaserii 41 orazz 350.012
(trzystapiq6dziesiqt
tysiqcydwana6cie)
akcjizwykiychna okazicielaserii
B1 (ktore to akcje zwykle serii 41 i B1 stanowiqlqcznie 2s,gg%
piqccaiychi osiemdziesiqt
[dwadzie6cia
osiemsetnychprocenta]kapitalu
zakladowego Spolki), za podjgciem pov,ryzszejuchwaiy oddano
odpowiednio1.050.036(eden milion piq6dziesiqt
tysigcy trzydziesci
sze56)i 350.012(trzystapiq6dziesiqt
tysiqcydwanascie)
waznychgfos6w,
a zatem lqcznie1.400.048(jedenmilionczterystatysiqcyczterdziesci
osiem)wa2nychglosow,czyli wszystkiewazneglosyw tej grupieakcji,
glos6wprzeciwani wstrzymujqcych
sig z powy2szych
akcjinie oddano(,,0,,
glos6w), a zatem Przewodnicz4cystwierdzil,2e pov,ty2szauchwala
----zostalapodjqtaw tej grupieakcjijednogio6nie.
Przewodniczqcy
stwierdzil,2e lqcznieza podjgciempowy2szeluchwaty
oddano zatem 9.418.352(dziewigcmilionowczterystaosiemnascie
tysigcytrzystapig6dziesiqt
dwa) walne glosy,to jest lqczniewszystkie
walne glosy,zadnychglos6wprzeciwnie oddano(,,0"glosow),Zadnych
glos6wwstrzymujqcych
sig rownieznie oddano(,,0"gfos6w),a zatem,2e
pov'ry
Zszauchwafa zostalapodjgta przez zgr omadzenie j ednoglosnie.----Ad 5 porzqdkuobrad: Przewodniczqcy
zaproponowal
podjqcieuchwalyo
nastgpujqcej
treSci:nr 4
,,UCHWALA
Nadzwyczajnego
WalnegoZgromadzen
ia
sp6lkiKorporacjaKGLS.A.
z siedzibqw Mo5ciskach
z dnia8 lipca201Sroku

u

L.Lo

w sprawiepowierzeniazadafikomitetuaudytucalej s (pigcio)osobowejRadzieNadzorczej
Sp6lki

s1
Nadzwyczajnewalne zgromadzeniesporki KorporacjaKGL s.A. z
siedzibq
w Mosciskach
w wykonaniu
obowiqzku,
o kt6rymmowaw art.g6
ust. 3 ustawyz dnia 7 mala2009 roku o biegtychrewidentachi ich
samorzqdzie,podmiotachuprawnionychdo badania sprawozdafi
finansowych
oraz o nadzorzepublicznym(,,Ustawa"),
powierzazadania

'

I

komitetuaudytuwynikajqcez Ustawycalej 5 (pigcio)-osobowej
Radzie \
Nadzorczej
---------ji,-1*1:';'*l,,i\
Sp6lki.
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Nadzwyczajnewalne zgromadzeniespoiki KorporacjaKGL s,A. ii.,
-. .,
siedzibqw Mo6ciskach
zobowiqzuje
Radq Nadzorczqspolki, aby w, . -,,,.,
gdy RadaNadzorcza
sytuacji
sp6tkisklada6
sig bgdziez wiqcejniz pigciu
czlonkowniezwlocznie
powolalaspoSr6dswojegogrona komitetaudytu
spelniajqcy
wymogii warunkiwynikajqce
z Ustawy

s3
Uchwalawchodziw 2yciez dniempodjgcia."Nastqpnie Przewod
nicz4cyzarzqdzilglosowa
nie nadtq uchwalq.--------Po przeprowadzonym
glosowaniuprzewodniczqcystwierdzil,2e w
glosowaniu
nad pov'tylszE
uchwalqoddano9.419.3s2(dziewiqimilion6w
czterystaosiemnascie
tysiqcytrzystapiq6dziesiqt
dwa) wa2neglosy z
5.409.200(pie6 milion6wczterystadziewigi tysigcydwiescie)akcji,
stanowiqcych100o/o(sto procent) kapitaluzakladowegosp6lki, za
podjqciempowyzszejuchwatyoddano g.41g.3sz(dziewi96milion6w
czterystaosiemnascie
tysiqcytrzystapigcdziesiqt
dwa) wa2neglosy,to
jest wszystkiewazne glosy,glos6wprzeciwnie oddano (,0" glosow),
glosowwstrzymujqcych
siq r6wnieznie oddano(,,0,,glos6w),a zatem
Przewodniczqcy
stwierdzil,2e powylszauchwalazostala podjqta przez
Zgromadzenie jednoglo6nie.

porzqdku obrad: wobec wyczerpaniaporzqdku obrad,
PrzewodniczEcyzamknql Zgromadzeniezalqczajqc do oryginalu

Ad 6

protokolu
niniejszego
listgobecno5ci

t2

Na

Retr
Wy
Do
-ry
20c
-r)
mat
Ra;
Wa

lubjej
$ 1. Wypisytegoaktumo2nawydawacSpolce,jej akcjonariuszom
pelnomocnikom
w dowolnejliczbie.Kosztytego aktu ponosi Spolka
-------uszczaJEc
Jeprzerewem.
z

tegoaktuwynoszE:
$ 2. Kosztysporzqdzenia

o

- tytulemtaksynotarialnej
na podstawie$ 9 ust. 1 pkt 2) rozporzqdzenia

h

z dnia28.06.2004rokuw sprawiemaksymalnych
sprawiedliwo6ci
ministra
(tj:Dz. U. 22013r.,poz.237)--6.000,00
zlotych;
notarialnej
stawektaksy

ri

- tytutem podatku od towar6w i uslug przy zastosowaniustawki w
23o/ood czynnoScinotarialnejna podstawieart..41 ustawyz
wysokoSci
od towar6wiuslug t.j.:Dz.U.22011r.,
dnia11 marca2004r. o podatku
---------1
.380,00zlotych.
Nr 177,poz.1A54ze zm.)-----

>:

- z tytulupodatkuod czynnoSci
wedlugstawki0,5o/o,
na
cywilnoprawnych,

il

podstawieart.7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art.6 ust. 9 ustawyz dnia9 wrzeSnia

u
u

(tj.:Dz. U.22015 r.,
cywilnoprawnych
2000rokuo podatkuod czynno6ci
poz. 626) oraz art. 63 Ordynacjipodatkowej,od podstawyw kwocie
-250,00
zl =
zl - 6.000zl - 1.380zl - 100,0021
zl [1.750.000
1.742.270,00
--------8.7
I 1,00zfotych.

1 . 7 4 2 .2 7zl
0 x 0 ,5 o /o )

Kosztytego aktu,w tym kosztypodatkuod czynno6cicywilnoprawnych,
A pod numeremoryginalu
podlegajq
w Repertorium
zaewidencjonowaniu
^l

tegoaktu.

v

Akt ten zostalodczytany,przyjgtyi podoisany.

z
i,
a
V
l
I,
n

i NotariuszaTomaszawojciechowskiego'-----Na oryginalewlasciwepodpisy Przewodnicz4cego

n * ^LYSc) 2015-------Repertorium
Wypis ten zostalvvydanydla Sp6iki
Do pobrania :--------------z dnia 28 czerwca
- rytur.* taksy notarialnej na podstawie $ 13 pkt. 2 roryorzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci
78'-zl;
(t1.:Dz.tJ.z20l3r'poz'231)-1004r.wsprawiematsymalnychstawektaksynotarialnej
z
dnia 1l
41
ustawy
art'
podstawie
23%o,na
siawki
przy
zastosowanlu
- tynilem podatku od towar6w i ustug,
j.:
r., Nr 177,poz' 1054ze zrn")--"--'--17 '94 zl'
marca2O14r.o podatkulJto*urO* i.,tttg A. Dz. U. z20ll
-'-95'94 zl'
Razemdo pobrania :----------------------Warszawa,dnia 6smegolipca dwa tysi4cepigtnastegoroku
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K t:'
posiedzeniaZarz4du sp6lki pod firm4
Korporacja KGL Sp6lkaAkcyjna
z dnia 7 lipca 2015 r.
\\' dniu 7 lipca 2015r., o godzinie 19.00w siedzibiesp6lki pod
firmq KorporacjaKGL Sp6lka
'\kcyjna, wpisanej do Rejestru PrzedsiEbiorc6w Krajowego
dejestru S4dowego
rrowadzonego przez S4d Rejonowy dla m.st. Warszawy * Wu.rru*i.,
XIV Wydzi-at
tiospodarczy KRS pod numerem KRS: 000009274t
jako
1Oalel
,,Sprilka',) odbyio sig
rtrsiedzenieZarz4du.
-\
,"t
.;i

\\' posi edzeniu uczestniczyli nastgpui czlonkowie Zarzqdu:
4cy
l. Krzysztof Stanislaw Gromkowski - prezes Zarz4du,
\
2. Zbigniew Okulus - Wiceprezes Zarz4du,
\
,
3. Lech Skibiriski - WiceprezesZarz1du,,
{. Ireneusz Strzelczak- Wiceprezes Zarz4du
f'osiedzenie otworzyl Pan Krzysztof Stanislaw Gromkowski - Prezes Zarzqdu
Sp6lki oraz
/'rproponowal, 2e bqdzie pelnil funkcjg Przewodnicz4cegoposiedzeni
a Zirzqdi. Funkcjg
:rotokolanta obj4l Pan Zbigniew Okulus.
i)rzeu,odniczqcy zaproponowalnastgpujqcy porz4dekobrad:
. otwarcieobradposiedzeniaZarz4du;
l. srwierdzeniezdolno$cipodjgcia wi4?4cychuchwal;
i podjgcieuchwaly w sprawie przyjgciaporz4dku
obrad;
'r podjgcie uchwaly w sprawie przyjgcia przedstawienia
i
Walnemu Zgromadzeniu Sp6lki
pisemnejopinii uzasadniaj4cej
powody pozbawieniaprawa poboru oiaz spos6bustalenia
ceny emisyjnej, w zttti?zkuz planowanym podjgciem przez-Walne Zgroiadzenie
Sp6tki
uchwalyw sprawiepodwy2szeniakapitaiuzakladowegoSp6lki;
:
s'olnewnioski;
zamknigcieobradposiedzeniaZarzadu.
ad. 2 porz4dku obrad:
i':zervodnicz4cystwierdzil,2e na posiedzeniuobecnisq wszyscyczlonkowie
Zarzqdusp6iki,
: Zarz4d jest zdolny do podejmowania waznych uchwal objgtych
porz4dkiem tUrua
zrprezentowanym
na wstgpie.
rd. 3 porz4dku obrad:
Uchwala nr 01107/2015
zarz4du Sprilki pod firrn4 Korporacja KGL Sp6lka Akcyjna
z dnia 7 lipca 2015 r.
,t-arzTdsp6lki pod firm4 Korporacja KCt, Spc,rkaAkcyjna przyjmuje
nastgpui4cyporz4dek
.rbradposiedzenia:
i . otwarcieobradposiedzenia Zarz1du;
:. sfwierdzeniezdolnodcipodjgciawi424cychuchwal;
r. podjgcieuchwaly w sprawie przyjgciaporzqdku
obrad;

/41

l

uu

t/p
4 . podjgcieuchwalyw sprawieprzyjEciai przedstawienia
WalnemuZgromadzeniu
Sp6lki
pisemnejopinii uzasadniaj4cej
powodypozbawienia
prawapoboruoiaz spos6bustalenia
cenyemisyjnej,w zwiEzkuz planor,l'anym
podjgciemprzezWalneZgroiadzenieSp6tki
uchwalyw sprawiepodwyzszenia
kapitaluzakladowego
sp6lki;
5 . wolnewnioski;
6 . zamknigcie
obradposiedzenia
Zarz4du.
Przewodnicz4cystwierdzll, iz za uchwal4podjqt4w glosowaniujawnym oddano (siownie:
4
cztery) glosy ,,2a", glosow wstrzymuj4cychsig oraz glos6w prr"ri* nie uyto.
ad. 4 porz4dku obrad:
Zarz4d sp6lki pod firm4 Korporacja KGL Sp6lka Akcyjna postanowil podjE6 uchwalg
o
nastgpuj4cej
tre$ci:

\i

Uchwalanr 02/07l20lS1Z50
Zarz4duSp6lkipod firm4 KorporacjaKGL SprilkaAkcyjna
z dnia 7 lipca 2015r.

V. Dzialaj}c w trybie art. 433 $ 2 zdanie 3 KSH Zarz4d sp6lki Korporacja KGL z siedzib4w
Moiciskach (dalej ,,Sp61ka")postanawia przy j46,pisemn4 opinig o trescinastgpuj4cej:
,,Opinia Zarz4du sp6lki Korporacja KGL z siedzib4 w MoSciskach uzasadniajqca
powody pozbawienia prawa poboru oraz spos6b ustalenia ceny emisyjnej,
w zwi4zku z
planowanym podjgciem przez Watrne Zgromadzenie Spril:ki u.[*u[
w sprawie
podwy2szeniakapitalu zakladowego Sprilki poprzez emisjg nie mniej niZ i
6ean*Jy i oi*
wigcej niZ 1750000 (ieden milion siedemset pigddziesial tysigcy; akcji zwyklych
na
okazicielaserii C Sp6lki (dalej ,,Akcje Serii C") z wyl4czeniemw caloSciprawa poboru
dotychczasowychakcj onariuszy Sp6lki
l) Powody wyl4czenia prawa poboru
Podwy2szeniekapitalu zakladowego Sp6lki poprzez emisjEAkcji Serii C z wylqczeniem
w
caloici prawapoboru dotychczasowych
akcjonariuszySp6iki oraz zaoferowanieAkcjiSerii C
w drodze oferty publicznej jest zwiqzane z zamiarem ubiegania sig o dopuszczenie
i
wprowadzenie akcji Sp6lki do obrotu na rynku regulowanym prowadionym przez
Gieldg
Papier6wWartoSciowychw WarszawieS.A.
EmisjaAkcji Serii C z wyl4czeniemw caloSciprawa poborudotychczasowychakcjonariuszy
Sp6lki oraz przeptowadzenieoferty publicznej Akcji Serii C umo2liwi pozyskanie
Srodk6w
finansowychpozwalaj4cychna dalszy rozwoj dzialainoSciSp6lki, zwigkszeniejej
mo2liwogci
operacyjnych,a \A'konsekwencjiugruntowaniejej pozycji na rynku.
Majry na uwadze powy2sze^pozbawienie prawa poboru nast4pi w interesie
Sp6lki, zatem
zgodniez dyspozycjEart. 433 $ 2 zdanie trzeaieKSH, Zarzqi Sp6lki pozy-tywnie
opiniuje
wyl4czeniew caloSciprawa poboru dotychczasowychakcjonariuszySpOtt<iw stosunku
do
Akcji SeriiC.
2) Spos6bustaleniaceny emisyjnej

/Z/u

-l!\J-l,,tU

t/

/'.

l/- 4,'
CenaemisyjnaAkcji Serii C zostanierstalonaprzez Zarzyd.Sp6lki
w oparciuo analizg
popytuna akcjenowej emisji,przeprowad
ton1 iu podstawiewynik6w pror.r, budowania
ksiggipopyfuwSr6dinwestorciw.
Przy jej okreileniuZarz4duwzglgdniwycengSp6lki dokonanqprzez
rynek, jej sl.tuacjg
finansow4
i gospodarcz4,
ogolnqkoniunkturg
na rynkachkapitalowych.jak te2 rekomendacie
podmiotupeini4cego
rolg oferuj4cego
Akcje SeriiC.

\,:

Z uwagina zmiennoSisytuacjina rynkachkapitalowychorazokresjaki uplyniepomigdzy
Uciwaly u dni.- ustaleniacen/emisyjnejAkcji
{niem podjgciaprzez\tr/alneZgromadzenie
Serii C, udzielenieTarz4dowiSp6lki upowaznilniado ustalenia..ny emisyinel
lest
uzasadnione
orazzgodnez interesem
Sp6lki.Takispos6bustalenia
cenyemisyinejAlcji Serii
jej
w spos6bodiowiadaj4cyich
' " okreslenie
rynkowejwartosci.,,
,\ iJCtumozliwi
\
\i

,l

ri ghzedstawidj4 Walnemu Zgromadzeniu
Sp6lki.
2. Niniejszauchr.r,ala
wchodzi w 2yciez dniem podjgcia.
Przewodnicz4cystr.r'ierdzil,
iz za uchwalq,podjgt4
w glosowaniujawnym oddano4 (slownie:
cztery) glosy ,,2a", gios6w wstrzymui4cychsig oraz glos6w przeciw nie uyto.
ad.5 porzedkuobrad:
Wolnychwniosk6w nie byio.
ad. 6 porzedku obrad:

-:;-;*,oTiu

Przewodnic^
nifaatuobrad
poiedT
T^ybradv

,,KJ2b\w,11

Przewodnicz4cy

WL.-

protokolant

Podpisy osrib obecnychna posiedzeniu Zarzad,az

Krrysztof StanislawGromkowski_ prezes Z,fiu
ZbigniewOkulus- Wiceprezes2ar24d".....fu.
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