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A K T N O T A R I A L NY
Dnia 6smegomaja dwa tysiqcepigtnastego
roku (0g.05.2015
r.), ja,
Tomaszwojciechowski,
notariuszw warszawie,prowadzEcyKancerarig
Notarialnq
w warszawieprzyulicyKoszykowej
numer 60162lokal
numer
36, tamze,sporzqdzilem
protok6iz odbytegotam w mojej obecnosci
Nadzwyczajnego
warnegozgromadzenia
sporkipod firmq Korporacja
KGL sp6lka Akcyjnaz siedzibqw MoSciskach(dalej zwanej
rowniez
,,sp6lkq"lub,,Korporacja
KGLs.A.") podadresem:
ur.postgpu nr 20,
Mosciska'05-080pocztalzabelin,
wpisanejdo Relestruprzedsigbiorcow
KrajowegoRejestruSqdowego
przezsqd Rejonowydra
, prowadzonego
m'st warszawy w warszawie,XrV wydziai Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
sqdowegopod numerem
KRS:0000092741,
Nrp: 11g1624643,
stosownie
do okazan
ej przytym akcie- w formiewydrukuz centrarnej
InformacjiKrajowegoRejestrusqdowego- Informacji
odpowiadaiqcej
odpisowi
przedsiqbiorcow,
aktualnemu
z Rejestru
pobranej
w dniuB maja
2015roku,na podstawieart..4 ust. 4aa ustawyz dnia
20 sierpni
a 1gg7
roku o Krajowym Rejestrze sqdowym (rdentyfikator
wydruku:
Rpt92741/ 18 t20150s08093647)._-_____

PROTOKOL
Ad 1 porzqdku obrad: Nadzwyczajne
warne Zgromadzeniesporki
(zwane dalej rowniez ,,zgromadzeniem',)otworzyrpan
Krzysztof
Gromkowski,wediug oswiadczeniaprezes Zarzqdu
spotki i jej
--------akcjonariusz.
Pan KrzysztofGromkowski
oswiadczyl,
2e w dniu dzisiejszym
w lokalu
tutejszejkancerariinotariarnej
odbywasi? bez formarnegozworania
Nadzwyczajne
walne Zgromadzenie
spolki,a nastgpniezglosilwtasnq
kandydaturg
na przewodniczqcego
Zgromadzenia.
Innychkandydatur
nie
zgioszono
Nastgpnie Fan KrzyszrofGromkowskizaproponowai
podjgcie w
glosowaniu
tajnymuchwaty
o nastgpujqcej
___________
treSci:

ll p{-

,,UCHWALAnr 1
W alnegoZgr om adzenia
N a d zw ycza j nego
sp6lki KorporacjaKGL S.A.
z si e dzibqw M oSciskach
z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie wyboru Pnewodniczqcego Nadzwyczainego Walnego

I

Zgromadzenia
Walne ZgromadzenieKorporacjaKGL S A z siedzibqw
Nadzwyczajne
uchwalaco nastgpuje:------MoSciskach
Wybrac Pana Krzysztofa Gromkowskiego jako

Przewodniczqcego

ia Sp6lki."----------nego Walnego Zgromadzen
Nadzwyczaj
Po przeprowadzonymglosowaniu Przewodniczqcystwierdzii 2e w
glosowaniunad pov,rylszq
uchwalqoddano216,368(dwie6cieszesnascie
osiem)waznychglos6wz 108.184(stoosiem
tysiqcytrzystasze6ddziesiqt
cztery)akcji,stanowiqcych100% (sto procent)
tysigcysto osiemdziesiqt
kapitalu zakladowegoSp6tki, za podjqciempowy2szejuchwaiy oddano
osiem)glosow,
tysigcytrzystaszeSidziesiqt
216.368(dwie6cieszesnaScie
glos6w przeciw nie oddano (,,0" glos6w), glosow wstrzymujqcychsiQ
rownieznie oddano (,,0"glosow),a zatem Przewodniczqcystwierdzit,ze
pov'ry2sza
uchwala zostala podjqtapzez Zgromadzenie j ednogiosnie.----To2samoSi

Przewodniczqcego, pana

Krzysztofa

Stanislawa

Gromkowskiego, uzywajqcego imienia ,,Krzysztof",syna Witolda i
05-080Truskaw,ul, Lipkowska25, PESEL:
Wadyslawy,zamieszkalego:
62072507531,czyniqcy notariusz stwierdzil na podstawie okazanego
dowoduosobistegonumerAHP529855,z terminemwazno6cido dnia 23
grudnia 2015 roku. Wyzej powolanyzapewnil,2e dane zawarle w Jego
dowodzieosobistym,okazanymprzytym akcie,nie ulegiyzmianie
Przewodniczqcy o6wiadczyl, 2e
Zgromadzeniaobejmuje:--------

t\

proponowany porzqdek obrad

Walnego Zgromadzeniai v,iybor
1) Otwarcieobrad Nadzwyczajnego
ia; -----Zgromadzen
Przewodniczqcego
:c
WalnegoZgromadzenia
zdolnosciNadzwyczajnego
2) Stwierdzenie
podejmowania uchwal;---------3) Przyjqcieporzqdkuobrad;-------------------

4) Podjqcie
uchwalw sprawieodwoiania
czlonkow
RadyNadzorczej;____
5) Podjqcie
uchwalw sprawiepowolania
czlonkow
RadyNadzorczej;____
6) Podjgcieuchwaiyw sprawiepodzialuakcji spotki i zniesienia
uprzywilejowania
czgsciakcjiSpoiki;-----___-_
7) Podjqcieuchwaiyw sprawie zmianystatutu spotki zwiqzanejz
uchwatq
w sprawiepodziaiu
akcjiSpolkii zniesienia
uprzywilejowania
czqSciakcjiSpolki;---------B) Podiqcie
uchwaty
w sprawiepozostafych
zmianstatutuspotki;-------9) Podjgcieuchwatyw sprawieprzyjqciatekstujednolitegostatutu
Spoiki;--10)Podjgcieuchwaiy w sprawie przyjqciaRegulaminuwalnego
-----Zgromadzenia;
11)Podjgcie
uchwaiy
w sprawie
uchylenia
Regulaminu
RadyNadzorczej
z dnia20 grudnia2002roku;----'12)Wolne
wnioski;
13)zamknigcieobrad Nadzwyczaj
nego wa Inego zgromadzen
ia.--------Ad 2 porzqdku obrad: Przewodniczqcy
sprawdziilistg obecnosci,
podpisaiiq i stwierdzii,2e na Zgromadzeniu
obecni sq wszyscy
akcjonariusze
spotki- uprawnieni
do udzialuw Zgromadzeniu,
a zgodnie
z
mogqodbywacsigtakzew
$ 13 ust.1 statutuspolkiwalnezgromadzenia
warszawie. Nastqpnie Przewodniczqcyoswiadczy{,2e dzisiejsze
Zgromadzenie
odbywasig bez formalnego
zwolania,w trybieart. 405
Kodeksuspolek handlowych,
a wobec faktu, 2e na Zgromadzeniu
jest catykapitalzakladowy
reprezentowany
Sp6tki,a nikt z obecnychnie
zgiosil sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia ani wniesienia
poszczegolnych
sprawdo porzqdkuobrad,zgromadzenie
odbywasig
prawidlowo
i zdolnejestdo podejmowaniawa2nych
i skutecznych
uchwal,
mimobrakuformalnego
zwoiania
Ad 3 porzqdkuobrad:Przewodniczqcy
poddatpodgiosowanie
uchwalg
o
nastqpujqcej
tre6ci:-

------------------

nr 2
,,UCHWALA
Nadzwyczajnego
WalnegoZgromadzen
ia
sp5lkiKorporacjaKGLS.A.
z siedzibqw MoSciskach

/p,[

z dnia8 maja2015roku
w sprawiepnyiqcia Ponqdku obrad
spolki KorporacjaKGL S.A' z
Walne Zgromadzenie
Nadzwyczajne
co nastqpuje:-----uchwala
w MoSciskach
siedzibq
sp6lki KorporacjaKGL S'A' z
walne Zgromadzenie
Nadzwyczajne
siedzibq w Mosciskachprzyjmujenastgpujqcyporzqdek obrad
----WalnegoZgromadzenia:
Nadzwyczajnego
i wybor
WalnegoZgromadzenia
1) Otwarcieobrad Nadzwyczajnego
ia;--*-niczqcegoZgromadzen
Przewod
do
WalnegoZgromadzenia
zdolno$ciNadzwyczajnego
2) Stwierdzenie
ia uchwat;--------podejmowan
obrad;---3) Przyjgcie
Porzqdku
RadyNadzorczej;---czlonkow
uchwalw sprawieodwolania
4) Podjqcie
RadyNadzorczej;--czlonk6w
uchwalw sprawiepowotania
5) Podjqcie
6) Podjqcieuchwatyw sprawiepodzialuakcji Spolki i zniesienia
czqsciakcjiSpotki;----------uprzywilejowania
7) Podjgcieuchwalyw sprawiezmiany statutu spotki zwiqzane)z
uprzywilejowania
akcjiSp6lkii zniesienia
w sprawiepodzialu
uchwalq
czq6ciakcjiSP6tki;-------zmianstatutuSpolki;-------g) Podjgcie
uchwaiyw sprawiepozostaiych
9) Podjgcieuchwalyw sprawieprzyjqciatekstu jednolitegoStatutu
Sp6lki;----10)Podjgcieuchwaly w sprawie przyiqciaRegulaminuwalnego
-----Tgromadzenia;
RadyNadzorczej
Regulaminu
uchylenia
w sprawie
uchwaiy
11)Podjgcie
zdnia2Ogrudnia2002roku;-----wnioski;
12)Wolne
----------13)Zamknigcie obrad Nadzwyczajnego wa Inego zgr omadzenia.
nadtq uchwalq
glosowanie
zarzqdzil
Przewodniczqcy
Nastqpnie
stwierdzil,2e w
glosowaniuPrzewodniczqcy
Po przeprowadzonym
szesna5cie
uchwalqoddano216.368(dwieScie
nadpowyzszq
glosowaniu
(stoosiem
glosowz 108.184
osiem)waznych
tysigcytrzystasze6cdziesiqt
100%(sto procent)
cztery)akcji,stanowiqcych
tysiEcysto osiemdziesiqt
powyZszej
uchwaiyoddano
Spolki,za podjgciem
kapitatuzakladowego

wszystkieglosy,to jest 216.368(dwiescieszesnascietysigcytrzysta
szescdziesiqt
osiem),glosowprzeciwnie oddano(,,0"giosow),glos6w
wstrzymujqcych
siQ r6wniez nie oddano (,0,' glos6w), a zatem
i

Przewodniczqcy
stwierdzil,2e powylszauchwalazosta{apodjgtaprzez
Zgromadzen
ie jednoglo6nie,
Ad 4 porzqdku obrad: Przewodniczqcyzaproponowarpodjgcie w
glosowaniutajnym uchwaiyo nastgpujqcejtre6ci:----------,,UCHWALAnr 3
NadzwyczajnegoWaInego Zgromadzen ia
sp6lki KorporacjaKGL S.A.
z si edzibqw MoSciskach
z d nia 8 maja 2015r oku
w sprawie odwolania Pani Boieny Kubiak z Rady Nadzorczej spotki
1. Nadzwyczalnewalne zgromadzeniesp6lki pod firmq KorporacjaKGL
s.A. z siedzibqw Mosciskachna podstawieg g ust. 4 statutu sp6lki
postanawiaodwolacPaniqBozenqKubiakz Rady Nadzorczejsp6tki.-----2. Uchwaiawchodziw Zyciez dniempodjgcia".
NastqpniePrzewodniczqcy
zarzqdzilglosowanietajne nad tq uchwaiq.----Po przeprowadzonymglosowaniu Przewodniczqcy stwierdzir, ze w
glosowaniunad powyzszquchwaNq
oddano216.368(dwieScieszesnaScie
tysiqcytrzystasze6cdziesiqt
osiem)waznychgiosowz 108.184(sto osiem
tysigcysto osiemdziesiqtcztery)akcji,stanowiqcychi00% (sto procent)
kapitalu zakladowegospolki, za podjgciempowyzszej uchwaiy oddano
wszystkieglosy, to jest 216.368 (dwiescieszesnascietysiqcy trzysta
sze6cdziesiqt
osiem), glos6w przeciwnie oddano ("0" giosow),glosow
wstrzymujqcych sig rowniez nie oddano (,,0" glosow), a

zatem

PrzewodniczEcystwierdzii,2e powy2szauchwala zostara podjqta przez
Zgromadzenie jednogtoSnie.

Przewodniczqcyzapropono*r,o"oju;" * glosowaniuta.lnymuchwaly o
nastqpujqcejtreSci:-A nr 4
,,UCHWAL
NadzwyczajnegoWalnegoZg romadzenia
sp6lki KorporacjaKGL S.A.

t/

r'

t/?

z siedzibqw Mo6ciskach
z dnia8 maja2015roku
w sprawie odwolaniaPani Hanny Skibifrskiejz Rady Nadzorczej
Sp6lki
1, Nadzwyczajne
WalneZgromadzenie
spolkipod firmq KorporacjaKGL
g 9 ust. 4 StatutuSpoiki
S.A. z siedzibqw Mo6ciskach
na podstawie
postanawia
odwola6PaniqHannqSkibinskq
z RadyNadzorczej
Spolki.---2. Uchwala
wchodziw zyciez dniempodjqcia".
glosowanie
Nastgpnie
Przewodniczqcy
zarzqdzil
tajnenadtq uchwalq.----glosowaniuPrzewodniczqcy
Po przeprowadzonym
stwierdzii,2e w
glosowaniu
nad pov,ryZszq
uchwatq
oddano216.368(dwie6cie
szesnaScie
tysiqcytrzystasze6ddziesiqt
(stoosiem
osiem)waznychgiosowz 108.184
tysiqcysto osiemdziesiqt
cztery)akcji,stanowiqcych
100%(sto procent)
kapitaluzakladowego
Spolki,za podjgciempowylszejuchwaiyoddano
wszystkieglosy,to jest 216.368(dwie6cieszesna6cie
tysiqcytrzysta
szeS6dziesiqt
osiem),glosowprzeciwnie oddano(,,0"glos6w),glosow
wstrzymujqcychsig r6wnieZ nie oddano (,,0" glos6w), a zatem
Przewodnicz4cy
stwierdzil,2e pov'tylszauchwalazostalapodjgtaprzez
Zgromadzenie j ednogloSnie.
!

podjgciew glosowaniu
Przewodniczqcy
zaproponowal
tajnymuchwatyo
nastqpujqcej
tresci:nr 5
,,UCHWALA
Nadzwyczajnego
WalnegoZgromadzenia
sp6lkiKorporacjaKGLS.A.
z siedzibqw MoSciskach
z dnia8 maja2015roku
w sprawie odwolania Pani Lilianny Malgonaty Gromkowskiejz Rady
NadzorczejSpolki
1. Nadzwyczajne
WalneZgromadzenie
sp6lkipod firmq KorporacjaKGL
S.A. z siedzibqw MoSciskach
na podstawie
$ 9 ust. 4 StatutuSpotki
postanawia
odwoia6Paniq LiliannqMalgorzatqGromkowskq
z Rady
Nadzorczej
Spolki
2. Uchwalawchodziw zyciez dniempodjqcia."

t

\

l

)

\

Nastgpn
ie przewod
n iczqcyzarzqdzirgrosowa
nietajnenadtq uchwalq.
_____
Po przeprowadzonym
glosowaniuprzewodniczqcy
stwierdzil,2e w
glosowaniu
nad powyzszE
uchwarq
oddano2.16.36s
(dwiescie
szesnascie
tysigcytrzystaszescdziesiqt
osiem)waznychgrosowz 10g.184
(stoosiem
tysiqcysto osiemdziesiqt
cztery)akcji,stanowiqcych100%(sto
procent)
kapitaiuzakradowego
sp6{ki,za podjgciempowy2szejuchwaty
oddano
wszystkiegfosy,to jest 216.368(dwiescie
szesnascietysigcytrzysta
szescdziesiqt
osiem),glosowprzeciwnie oddano(,,0,,
gios6w),g{osow
wstrzymuiqcychsig rowniez nie oddano
(,0,, g{osow), a zatem
Przewodniczqcy
stwierdzii,ze powy2szauchwarazostara
podiqtaprzez
Zgromadzen
ie jednoglosnie.
Przewodniczqcy
zaproponowat
podjgciew grosowaniu
tajnymuchwafio
nastgpujqcej
tre5ci;__
,,UCHWALA
nr 6
Nadzwyczajnego
WalnegoZgromadzenia
spolkiKorporacjaKGLS.A,
z siedzibqw Mo6ciskach
z dniag maja2015roku
w sprawie odworaniapani Anety Lenaft
z

RadyNadzorczej spotki
1. Nadzwyczalne
warne Zgromadzenie
spolkipod firmq Korporacja
KGL
s.A. z siedzibqw Mosciskach
na podstawieg g ust. 4 statutuspoiki
posianawia
paniqAnetgLenartz
odworac
RadyNadzorczej
sp6tki.
2. Uchwala
wchodziw 2yciezdniempodjgcia.,,
przewodniczqcy
Nastqpnie
zarzqdzir
giosowanie
tajnenadtq uchwaiq.
____
Po przeprowadzonym
grosowaniuprzewodniczqcystwierdzil,
2e w
giosowaniu
nad powy2szq
uchwarq
oddano216.368(dwiescie
szesnascie
tysiqcytrzystaszescdziesiqt
osiem)waznychgiosowz 1og.1g4
(stoosiem
tysiqcysto osiemdziesiqt
cztery)akcji,stanowiqcych100%(sto procent)
kapitaiuzakradowego
sporki,za podjgciempowy2szejuchwaty
oddano
wszystkieglosy,to jest 216,36g(dwiescie
szesnascietysiqcytrzysta
szeScdziesiqt
osiem),glosowprzeciwnie oddano(,,0,,gfosow),
glosow
wstrzymujqcychsiQ rownie| nie oddano (,,0,,
gfosow), a zatem

/0p

stwierdzil,2e powy2szauchwalazostalapodjqtapzez
Przewodniczqcy
ie jednoglo6nie.
Zgromadzen
podjqciew
Ad s porzqdku obrad: ,,t"*;;; czEcy zaproponowal
treSci:----------*glosowaniu
tajnymuchwaiyo nastqpujqcej
A nr 7
,,UCHWAI
ia
negoWalnegoZgrornadzen
Nadzwyczaj
sp6lki KorporacjaKGLS.A.
z siedzibqw Mo6ciskach
z dnia8 maja2015roku
w sprawie powolania Pani Lilianny Malgonaty Gromkowskiei do
RadyNadzorczeiSP6lki
KGL
spolkipod firmq Korporacja
1. NadzwyczlneWalne Zgromadzenie
na podstawie
S.A. z siedzibqw Mo6ciskach
$ 9 ust. 1 StatutuSpolki
do Rady
Gromkowskq
powolacPaniq LiliannqMalgorzatq
postanawia
Spolki.
Nadzorczej
wchodziw 2yciez dniempodjqcia"'
2. Uchwata
glosowanie
tajnenadtq uchwalq'----zarzqdzil
Przewodniczqcy
Nastqpnie
stwierdzil,2e w
giosowaniuPrzewodniczqcy
Po przeprowadzonym
szesna5cie
oddano216.368(dwie5cie
uchwalq
glosowaniu
nad powyzszq
osiem)waznychglos6wz 108'184(stoosiem
tysigcytrzystaszeScdziesiqt
100%(sto procent)
cztery)akcji,stanowiqcych
tysiqcysto osiemdziesiqt
kapitaluzakladowegoSp6tki,za podjgciempowylszeiuchwalyoddano
tysiqcytrzysta
wszystkiegiosy,to jest 216.368(dwie6cieszesnaScie
osiem),glosowprzeciwnie oddano(,,0"gtosow),glosow
szeS6dziesiqt
wstrzymujqcychsiQ rowniez nie oddano (,,0" glos6w), a zalem
stwierdzil,2e powylszauchwalazostaiapodjqtaprzez
Przewodniczqcy
ie jednoglo6nie.
Zgromadzen
Przewodniczqcy zaproponowal ,";;"

w gtosowaniutajnym uchwaryo

ujqcejtre6ci:-nastgp
nr 8
,,UCHWALA
negoWalnegoZgromadzenta
Nadzwyczaj
sp5lkiKorporacjaKGLS.A.

\

z siedzibqw Mo6ciskach
z dnia8 maja2015roku
w sprawiepowolaniapani Hanny skibinskiejdo

Rady Nadzorczej
spolki i powierzeniajej funkcjiwicepnewodniczEcej
Rady
Nadzorczej

1. Nadzwyczajne
warne Zgromadzenie
sporkipod firmq

KorporacjaKGL
s.A. z siedzibqw Mosciskach
g 9 ust. 1 statutusporki
na podstawie
postanawia
powola6paniqHanngskibinskq
do RadyNadzorczej
spolkii
powierzyc
jej funkcigwiceprzewodniczqcej
RadyNadzorczej
2. Uchwa|a
wchodziw 2yciez dniempodjgcia.,,
Nastgpnie Przewodniczqcy zarzqdzirglosowanie tajne nad tq uchwarq._____
Po przeprowadzonym
grosowaniuprzewodniczqcy
stwierdzil,2e w
glosowaniu
nad powyaszq
uchwalq
oddano216.36g(dwiescie
szesnascie
tysiqcytrzystaszescdziesiqt
osiem)waznych
giosowz 1oB.184
(stoosiem
tysigcysto osiemdziesiqt
cztery)akcji,stanowiqcych
1oo%(sto procent)
kapitatuzakladowego
sp6lki,za podjgciem
powy2szejuchwaiyoddano
wszystkiegiosy, to jest 216.368(dwiescieszesnascietysiqcytrzysta
szesidziesiqt
osiem),gros6wprzeciwnie oddano(,0,,grosow),grosow
wstrzymuiqcych
sig r6wniez nie oddano (,,0,,glosow), a zatem
Przewodniczqcy
stwierdzil,2e powylszauchwatazostalapodiqta przez
Zgromadzen
ie jednoglosnie,
Przewodniczqcy zaproponowatpodjqciew glosowaniutajnym uchwaly
o

nastqpujqcej
tre6ci:
,,UCHWALAnr 9
NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia
spolki KorporacjaKGL S.A.
z si e dzibqw M oSciskach
z d n i a 8 m aja 2015r oku
w sprawie powolania pani Boieny Kubiak do Rady Nadzorczej
sp5lki i powierzenia jej funkcji pnewodniczqcej Rady Nadzorczej
1. Nadzwyczalnewalne zgromadzeniespolki pod firmq KorporacjaKGL
s.A. z siedzibqw Mosciskachna podstawieg 9 ust. 1 statutu spolki

/p+

Sp6tkii
powolacPaniqBozenqKubiakdo RadyNadzorczej
postanawia
Spolki.
jej funkcjqPrzewodniczqcei
RadyNadzorczej
powierzyc
wchodziw zyciez dniempodjqcia'"
2. Uchwala
giosowanie
tajnenadtq uchwalq'----zarz4dzil
Przewodniczqcy
Nastgpnie
stwierdzit,2e w
glosowaniuPrzewodniczqcy
Po przeprowadzonym
szesna6cie
oddano216.368(dwiescie
uchwalq
glosowaniu
nad powyzszq
(stoosiem
glos6wz 108.'184
osiem)waznych
tysiqcytrzystaszeScdziesiqt
100%(sto procent)
cztery)akcji,stanowiqcych
tysigcysto osiemdziesiqt
Sp6iki,za podjqciempowy?szeiuchwaiyoddano
kapitatuzakiadowego
tysigcytrzysta
wszystkieglosy,to jest 216.368(dwie6cieszesnaScie
osiem),glosowprzeciwnie oddano(,,0"glosow),glosow
sze$ddziesiqt
wstrzymujqcychsiQ r6wniez nie oddano (,,0" glosow), a zalem
stwierdzil,2e powyhszauchwalazostalapodjqtaprzez
Przewodniczqcy
nie jednoglo5nie.
Zgromadze
przewodniczqcyzapropono*",
o";;;"

tajnymuchwaiyo
* gtosowaniu

tre6ci:nastgpujqcej
nr 10
,,UCHWALA
nego WaInego Zgr omadzenia
Nadzwyczaj
sp6lkiKorporacjaKGLS.A.
z siedzibqw Mo6ciskach
z dnia8 maja2015roku
w sprawiepowolaniaPanaDawidaKnysztofa Gromkowskiegodo
RadyNadzorczeiSP6lki
'1.NadzwyczajneWalneZgromadzenie
KGL
sp6lkipod firmq Korporacja
na podstawie
$ 9 ust. 1 StatutuSpoiki
S.A. z siedzibqw Mo6ciskach
do Rady
postanawiapowoiadPana DawidaKrzyszlofaGromkowskiego
Sp6lki.
Nadzorczej
wchodziw zyciez dniempodjqcia"'
2. Uchwata
glosowanie
tajnenadtq uchwalq'----zarzqdzil
Przewodniczqcy
Nastqpnie
stwierdzii,2e w
glosowaniuPrzewodniczqcy
Po przeprowadzonym
szesna6cie
g{osowaniu
nad powylszquchwalqoddano216'368(dwie6cie
(stoosiem
gtos6wz 108.184
osiem)waznych
tysiqcytrzystaszes6dziesiqt
100%(sto procent)
cztery)akcji,stanowiqcych
tysigcysto osiemdziesiqt
10

kapitaluzakladowego
spolki,za podiqciempowyzszejuchwatyoddano
wszystkiegfosy,to jest 216.368(dwiescieszesnascietysigcy
trzysta
szeS6dziesiqt
osiem),giosowprzeciwnie oddano(,,0,,glosow),glosow
wstrzymuiqcych
sig rowniez nie oddano (,,0,,gios6w), a zatem
\

Przewodniczqcy
stwierdzil,2e powy2szauchwalazostalapodjgtaprzez
Zgromadzenie j ednogioSnie.
r k * *

Przewodniczqcyzaproponowalpodjgciew glosowaniutajnym uchwaiyo

nastgpujqcej
tre5ci:
A nr 11
,,UCHWAL
Nadzwyczajnego
WalnegoZgromadzen
ia
sp6lkiKorporacjaKGLS.A.
z siedzibqw Mo6ciskach
z dnia8 maja2015roku
w sprawiepowolania Pana TomaszaDziekanado Rady Nadzorczej
Sp6tki
1. Nadzwyczalne
walne Zgromadzenie
sp6lkipod firmq Korporacja
KGL
s.A. z siedzibqw Mosciskach
g g ust. 1 statutusp6iki
na podstawie
postanawia
powoiacPanaTomasza
Dziekana
do RadyNadzorczej
Spolki.
2. Uchwala
wchodziw Zyciez dniempodjgcia.,,
Nastgpnie
Przewodniczqcy
zarzqdzil
giosowanie
tajnenadtq uchwalq._____
Po przeprowadzonym
glosowaniuprzewodniczqcystwierdzil,2e w
giosowaniu
nad powy2szq
uchwatq
oddano216.368(dwiescie
szesnascie
tysigcytrzystaszeS6dziesiqt
osiem)waznychglosowz 108.1g4
(stoosiem
tysiqcysto osiemdziesiqt
cztery)akcji,stanowiqcych
100%(sto procent)
kapitaiuzakladowegospotki,za podjgciempowy2szejuchwaiyoddano
wszystkieglosy,to jest 216.368(dwiescieszesna6cie
tysigcytrzysta
szescdziesiqt
osiem),glosowprzeciwnie oddano(,,0"gfos6w),giosow
wstrzymujqcychsiQ rowniez nie oddano (,,0,, glosow), a zatem
Przewodniczqcy
stwierdzil,ze powyLszauchwalazostalapodjqtaprzez
Zgromadze
nie jednogtoS
nie.
Ad 6 porzqdku obrad: orr";;,

iczqcyprzedstawituchwats o

nastgpujqcej
tre6ci:1t

l/pJ,

A nr 12
,,UCHWAL
WalnegoZgromadzenia
Nadzwyczajnego
sp6lkiKorporacjaKGLS.A.
z siedzibqw MoSciskach
z dnia8 maja2015roku
w sprawiepodzialu akcii SpSlkioraz zniesieniaupnywileiowania
czq6ciakcii Sp6lki
KGLS.A.
spotkipodfirmqKorporacja
WalneZgromadzenie
Nadzwyczajne
co nastqpuje:
uchwala
w MoSciskach
niniejszym
z siedzibq
t.-----------(,,AkcjeSpolki")poprzez
1) Dokonujesig podzia{u(splitu)akcji Sp6Nki
piq6dziesiqt
AkcjiSpolkiz 50 zi (stownie:
warto6cinominalnej
obnizenie
liczbyAkcji Sp6lki
ziotych)na 1 zl (slownie:jeden zloty)oraz zwiqkszenie
tworzqcychkapitaizakladowySpolki ze 108.184(slownie:sto osiem
50 zi
cztery)AkcjiSpolkio wartoScinominalnej
tysigcysto osiemdziesiqt
pi96milion6w
(stownie:
piqcdziesiqt
(slownie:
ziotych)kaldado 5.409.200
1 zl
AkcjiSp6lkio warto6cinominalnei
dziewigctysiqcydwie6cie)
czterysta
jedenztoty)ka2da.
(sNownie:
je poprzezzamianqwszystkich
Akcji
2) Podziat(split)AkcjiSpolkinastqpu
jeden do pig6dziesiqt).
W zwiqzkuz
Spolkiw stosunku1:50 (slownie:
jednq)AkcjqSpoikio warto6ci
powyzszym
zamieniasig kazdq1 (sfownie:
ztotych)kalda na 50 (slownie:
nominalnej50 z+ (slownie:piqcdziesiqt
1 zl (slownie.jedenzloty)
piq6dziesiqt)
AkcjiSp6tkio warto5cinominalnei
kalda.--(splicie)
nadajesig nowenumery:
3) AkcjomSpolkipo podziale
a) akcje imienneo numerachod 4-000001do A-027046otrzymujq
---------numeryseriiA od 4-000001do A-1352300,
b) akcje imienneo numerachod A-027047do 4-054092otrzymujq
do A-2704600,-------numeryseriiA od A-1352301
otrzymujq
numery
do A-081138
o numerach
od4-054093
c) akcjeimienne
seriiA od A-2704601do A-4056900,----------

d) akcje imienneo numerachod 8-000001do 8-027046otrzymujq
seriiB od 8-000001
do B-1352300
numery

1,2

\

4) W zwiqzkuz podzialem
AkciiSpolkinie dokonujesiq zmianywysoko5ci
kapitalu
zakladowego
Sp6tki.

:\

1) Znosisig uprzywilejowanie
czqsciakcji imiennychseriiA w lqcznej
liczbie1.050.036
(slownie:
jedenmilionpigidziesiat
tysigcy trzydzielci
szeSd),
to jest:
a) akcjiimiennych
o numerach
seriiA od 4-000001
do 4-350012i okresra
je
jako
siq
akcjeserii41,
b ) a kcj i i mi e n n ycho n u mer achseriiA od A-135230i
do A_1702312
i
okreSlasig je jako akcjeserii41,

c) akcji imiennycho numerachseriiA od A-2704601
do A_30s4612i
o k re S l asi gj e j a ko a kcj eser ii41,

w kazdymzakresie:
to jest codo grosuorazco do podziaru
maiqtku
2) Znosisig uprzywirejowanie
czgsciakcji imiennychserii B w riczbie
350.012(slownie:
trzystapiqcdziesiqt
tysigcydwanascie),
to jest:
a) akcjiimiennych
o numerach
seriiB od 8-000001do
8-350012
i okreSla
sigje jakoakcjeseriiB1
w ka2dymzakresie:to jest co do glosuorazco do podzialu
maiqtku
3) Dotychczasowe
akcjeimienneo numerach
seriiA od 4_000001
do A_
4-350012,o kt6rychmowaw punkcie1 a) powy2ejotrzymuiq
nastqpuiqce
numeryserii41: odA1-000001
do A.1_350012;___________
4) Dotychczasowe
akcjeimienne
o numerach
seriiA od A_13s23o1doA_
1702312,
o ktorychmowaw punkcie1 b) powy2ejotrzymuiq
nastgpuiqce
numery
seriiAl ; od,A1-350013
do ,A1-700024.
5) Dotychczasowe
akcjeimienne
o numerach
seriiA od A_2704601
do A_
3054612,o ktorychmowaw punkcie1 c) powyzejotrzymulq
nastgpuiqce
n u m e rsye r i i A l :o d4 1 - 7 0 0 0 2d5o4 1 _ 1 0 5 0 0 3 6 ;
6) Dotychczasowe
akcjeimienne
o numerach
seriiB od 8_000001
do B_
350012,o ktorychmowaw punkcie2 a) powy2ejotrzymuiq
nastgpuiqce
n u m e rsye r i B
i 1 :o d B 1 - 0 0 0 0 0d1o B 1 _ 3 5 0 0 1 2 ,
7) Dotychczasowe
akcjeimienne
o numerach:__________
a) seriiA od 4-350013do A-13s2300
otrzymuiq
nastqpuiqce
numeryserii
A ; o d 4 -0 0 0 0 0 1d o A -1 0 0 2 2 88,

1 a
IJ

[? t,

otrzymujqnastgpujqcenumery
do A-2704600
b) serii A od A-1702313
seriiA: od A-1002289do 4-2004576,-------numery
nastqpujqce
otrzymujq
c) seriiA od 4-3054613do A-4056900
doA-3006864.----------seriiA: od ,4-2004577
seriiB od 8-350013do Bakcjeimienneo numerach
B) Dotychczasowe
numeryserii B: od 8-000001do B1352300otrzymujqnastqpujqce
1002288."
glosowanie
nadtq uchwalq
zarzqdzil
Przewodniczqcy
Nastqpnie
stwierdzii,2e w
giosowaniuPrzewodniczqcy
Po przeprowadzonym
(dwie6cie
szesna6cie
glosowaniu
nad powylszquchwalqoddano2'16.368
osiem)waZnychglosowz 108'184(stoosiem
tysigcytrzystasze6ddziesiqt
100%(sto procent)
cztery)akcji,stanowiqcych
tysiqcysto osiemdziesiqt
Sp6lki,za podjqciempowylszeiuchwaiyoddano
kapitatuzakladowego
tysigcytrzysta
wszystkiegiosy,to jest 216.368(dwie6cieszesnaScie
osiem),glosowprzeciwnie oddano(,,0"glos6w),glosow
szescdziesiqt
wstrzymujqcychsig r6wniez nie oddano (,,0" glosow), a zatem
podjqtaprzez
2e powylszauchwalazostaNa
stwierdzit,
Przewodniczqcy
nie.
nie jednoglo5
Zgromadze
iczqcy przedstawiluchwalq o

Ad 7 porzqdku obrad: ,rr";;,
tre6ci:nastqpujqcej

nr 13
,,UGHWALA
negoWalnegoZgromadzenia
Nadzwyczaj
sp6lkiKorporacjaKGLS.A.
z siedzibqw MoSciskach
z dnia8 maja2015roku
w sprawie zmiany Statutu Sp6lkizwiqzaneiz uchwalq w sprawie
podziatu Akcji Sp6tkiizniesienia uprzywileiowaniaczq6ci Akcii
SPolki
AkcjiSpolkii zniesienia
z uchwalqnr 12 w sprawiepodziatu
W zwiqzku
czqsciAkcji Sp6ikizmieniasig tre56 StatutuSpotki
uprzywilejowania
w dniu
w Warszawie
ZofiiKrysik- notariusza
w kancelarii
sporzqdzonego
ostatnio
A numer 165612001,
14 listopada2001 roku,za Repertorium
aktem notarialnym
zmienionego uchwaiami zaprotokolowanymi
1

A

l+

\

sporzqdzonymw

dniu 14 lutego 2014 roku przez Tomasza
- notariusza
wojciechowskiego
w warszawie,
za Repertorium
A numer
\

..+

95512014,
w ten spos6b,ze skreslasig trescdotychczasowego
$ 3 ustqp
1 staiutuspolkii nadajesig g 3 ustgp1 statutuspolkinowqnastgpuiqcq
tresc:
sp6lkiwynosis.409.200,00
,,1.Kapitalzakladowy
(slownie:
pigcmilionow
czterystadziewiqctysigcydwiescie)z{otychi dzielisig na s.4og.2oo
(slownie;piei milionowczterystadziewigctysiqcydwiescie)akcji o
wartosci
nominalnej
po 1,00(slownie:
jeden)zlotykazdaakcja,w tym:__-___
a) 3.006.864
(slownie:
trzy milionysze56tysigcyosiemsetsze6cdziesiat
cztery)
akcjeimienneuprzywilejowane
seriiA,
b) 1.002'288(slownie:
jedenmiliondwa tysiqcedwiescieosiemdziesiat
osiem)akcjiimiennych
uprzywilejowanych
seriiB,_____-_____
c) 1'050.036
jedenmilionpiqcdziesiqt
(slownie:
tysigcytrzydzie(;ci
szes6)
akcjizwyktych
imiennych
lubna okaziciela
serii41,------__
d) 350.012(slownie:
trzystapigcdziesiqt
tysiqcydwanascie)
akcjizwyklycn
imiennych
lubna okaziciela
seriiB1
z czego przed zarejestrowaniem
Spotki wplacona zostala kwota
4.056.900,00(slownie: cztery miriony piqcdziesiqtszes6 tysigcy
-----------dziewiq6set)
ziotych.".
Nastqp
nie Przewod
niczqcyzarzqdzil
grosowa
nie nadtq uchwalq.-----------Po przeprowadzonym
glosowaniuprzewodniczqcystwierdzil,2e w
giosowaniu
nad powy2szq
uchwaiqoddano216.368(dwiescie
szesnaScie
tysiqcytrzystaszeS6dziesiqt
osiem)waznychglosowz 1oB.184
(stoosiem
tysiqcysto osiemdziesiqt
cztery)akcji,stanowiqcych
100%(sto procent)
kapitatuzakladowego
spolki,za podjqciempowy2szejuchwaiyoddano
wszystkieglosy,to jest 216.368(dwiescieszesnascie
tysiqcytrzysta
szescdziesiqt
osiem),giosowprzeciwnie oddano(,,0"glosow),glosow
wstrzymujqcych
siq rownieL nie oddano (,,0,,giosow), a zatem
Przewodniczqcy
stwierdzil,ze powy2szauchwalazostalapodjgtaprzez
Zgromadzen
ie jednogtoS
nie.
Ad 8 porzqdku obrad: or.";";, iczqcy przedstawituchwate o
nastgpujqcej
tresci:
15
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nr 14
,,UCHWALA
ia
WalnegoZgromadzen
Nadzwyczajnego
sp6lki KorporacjaKGLS.A.
z siedzibqw Mo6ciskach
z dnia8 maja2015roku

'(''

w sprawiezmian StatutuSPotki
KGLS.A.
spolkipodfirmqKorporacja
WalneZgromadzenie
Nadzwyczajne
w
zmieniatres6StatutuSpoikisporzqdzonego
z siedzibqw Mo6ciskach

\

a 2001
w dniu14 listopad
w Warszawie
ZofiiKrysik- notariusza
kancelarii
ostatnio zmienionego
roku, za RepertoriumA numer 165612001,
w dniu
sporzqdzonym
aktemnotarialnym
zaprotokotowanymi
uchwaiami
- notariuszaw
14 lutego2014 roku przezf omaszaWojciechowskiego
w ten spos6b,2e:-*----A numer95512014,
za Repertorium
Warszawie,
treSc:-1) $ 3 ustqp4 StatutuSp6lkinadajesiqnowq,nastqpujqcq
mozebyc dokonana
na akcjena okaziciela
,,4.Zamianaakcjiimiennych
za zgodqZarzqdu.Z chwilqpodjqciaprzez
na zqdanieakcjonariusza
na zamianqakcji imiennychna akcje na
Zarzqduchwalyzezwalalqcej
w ustqpie3 niniejszego
wskazane
wygasajquprzywilejowania
okaziciela
paragrafu.";---------------tre6c:
2) $ 5 StatutuSp6tkinadajesignowq,nastqpujqcq
KAPITAIUJ
,,s5. [PODWYZSZENIE
Spolkimole bycpodwylszony1. Kapitatzakladowy
lubna okaziciela;------nowychakcjiimiennych
a) przezemisjq
akcji'--nominalnej
wartoSci
b) przezzwiqkszenie
podwyzszenie
kapitalu
2. Na podstawieuchwalyWalnegoZgromadzenia
------z jej Srodkow."
Spoikimo2enastqpic
zakladowego
tre56:
3) $ 7 StatutuSpolkinadajesiq nowq,nastqpujqcq
,,s 7. IZARZADSPOLKII
Rada
1. ZarzqdSpolkiskladasiq z jednegolubwiqkszejliczbyCzlonkow.
------pvez ich powolanie.
Zarzqdu
okre6laliczbqCztonkow
Nadzorcza
2. PrezesaZarzqdu,a w przypadkugdy ZarzEdjest wieloosobowy
CzlonkowZarzqdu,to jest PrezesaZarzqdu i Wiceprezesalub
ZarzqdupowolujeRadaNadzorcza
Wiceprezesow
3. Jezeli Zarzqd jest wieloosobowyPrezes Zarzqdu kieruje pracq
l6

zarzqdu, reprezentuje
go, zwoiuje i przewod
niczy posiedzeniom
Zarzqduorazkoordynuje
jegopracg
4. KadencjaCzlonkaZarzqdutrwapigclat. ________
5. w umowielub sporzepomiqdzy
spolkqa czlonkiemzarzqdu,
spolkg
'('
,\
t''

\

reprezentuje
Rada Nadzorcza
albo pelnomocnik
powoianyuchwalq
WalnegoZgromadzenia.
RadaNadzorczamo2edzialacpzezjednego
czlonka Rady Nadzorczejwyznaczonego
na mocy uchwatyRady
Nadzorczej.
Jednakrezygnacja
z funkcjicztonkazarz4dumozebyc
zloZona tak2e PrzewodniczqcemuRady Nadzorczej lub
Wiceprzewodniczqcemu
RadyNadzorczej
6. Rada Nadzorcza mo2e odwoiacbqd2 zawiesicw czynnoSciach
czlonkazarzqdujedynie
zwalnegopowodu.Zawa2nypowoduznfe
siQ zwlaszcza trwajqcq dluhej niz dwa miesiqce niemoznosc
sprawowania
funkcjiCzlonka
Zarzqdu,jak
r6wnie2zajmowanie
sigbez
uprzedniejzgody Rady Nadzorczej
interesamikonkurencyjnymi,
w
szczeg6lnoSci
przez posiadanie
bqdZnabycieakcji lub udzialoww
spolcekonkurencyjnej
alboprzystqpienie
do spotkikonkurencyjnej
lub
innejkonkurencyjnej
osobyprawnejjako wsp6lnikbqdz czionekjej
organ6wzarzqdzajqcych
lub nadzorczych
bEd2reprezentowanie
spolki
jako pelnomocnik
konkurencyjnej
(z wylqczeniem
spolekzale2nych
w
------rozumieniu
KodeksuSpoiekHandlowych).
7. czlonekzarzqdupowinien
zachowywac
peinqlojalnosc
wobecsp6lki,
w szczegolno5ci
ptzy prowadzeniu
sprawSpotkii reprezentowaniu
Spolki.
8. czlonek zarzqdu jest zobowi4zanydo zachowaniaw tajemnicy
wszelkichinformacji
dotyczqcych
sprawSpoikiuzyskanych
w trakcie
peinienia
swychfunkcji."
4) $ 9 StatutuSpolkinadajesignowq,nastgpujqcq
treSc:
,,s 9. IRADA NADZORCZASPOL_KI]
1. Rada Nadzorczaliczy od 5 (piqciu)do 7 (siedmiu)czlonkow,w tym
Przewodniczqcego
Rady Nadzorczeji wiceprzewodniczqcego
Rady
Nadzorczej.Liczbq czlonkow Rady Nadzorczej ustala walne
Zgromadzenie
w drodzeuchwaiy.
2. CzterejCzlonkowie
Rady Nadzorczej
sq powoiywani
w nastqpujqcy
1
'7
\ t

p*|
t/

spos6b:
a) Pan KrzysztofstanislawGromkowski
powoiujejednegoz czlonkow
------------RadyNadzorczej,
jednego z czlonkowRadyNadzorczej,
b) PanLechskibiriskipowoluje
----jednegoz czlonkowRadyNadzorczej,
c) PanZbigniewokuluspowotuje
-d) Pan lreneuszstrzelczakpowolujejednego z czronk6w Rady
Nadzorczej
3. PozostaliczlonkowieRady Nadzorczejsq powoiywaniprzezwalne
---Zgromadzenie.
4. Uprawnieniedo powolaniajednego czlonka Rady Nadzorczej
przysluguje
osobiewskazanej
w ustgpie2 pkt a-d tylkow czasiegdyjest
akcjonariuszem
Sp6lki.
5. z chwilE,w kt6rejosoba uprawnionado powoianiaczionka Rady
przestanie
Nadzorczej
by6 akcjonariuszem
Sp6ikialbo nie skorzysta
z
uprawnienia
do powolaniaCzlonkaRadyNadzorczej
w przewidzianym
w
ustqpie6 terminie,uprawnienie
--to przechodzi
na walne zgromadzenie.
6. osobywymienione
w ustgpie2 pkt a-d mogqskorzystac
z uprawnienia
do powoianiajednego czlonka Rady Nadzorczejw terminie 30
(trzydziestu)
dni od otrzymaniapisemnegopowiadomienia
od zarz4du
spolki o potrzebiepowolaniaczlonka Rady Nadzorczej.powolanie
nastgpuje
w drodzepisemnego
wskazania
lubwyznaczenia
czlonkaRady
Nadzorczej
skierowanego
do ZarzqduSpolkiido powoiywanego.
7. w przypadku
przeduptywemkadencjimandatuczlonka
wygasniqcia
RadyNadzorczej,
uzupelnienia
j przezpowoianie
skladuRadyNadzorcze
nowegoczlonkaRadyNadzorczej
w miejsceosoby,ktorejwygaslmandat
przed upiywemkadencji,dokonujewalne Zgromadzenie.
Jednakw
przypadku
wygasniqcia
przedupiywemkadencjimandatuczlonkaRady
Nadzorczejpowoianegoprzez akcjonariusza
w spos6b okreslonyw
ustqpie2 niniejszego
paragrafu,
uzupelnienia
skladuRady Nadzorczej
przez powolanienowegoczlonka Rady Nadzorczejw miejsceosoby,
kt6rejwygasl mandat przed upiywemkadencjidokonujeakcjonariusz,
ktorypowolalczlonkaRadyNadzorczej,
ktoremuwygaslmandat.--B. RadaNadzorcza
wybieraze swojegogronaprzewodniczqcego
Rady
Nadzorczej
i wiceprzewodniczqcego
Rady Nadzorczej,ktorymipowinni
18

\

\

byi czlonkowie
RadyNadzorczej
poworani
w spos6bokresrony
w ustqpie
2 niniejszego
paragrafu.Jezeliw sk{adRady Nadzorczej
nie wchodzi
2adenczlonekRadyNadzorczej
poworany
w sposobokresrony
w ustgpie
2 niniejszego
paragrafu,Rada Nadzorcza
powolujedoworneosobyze
swojego grona na przewodniczqcegoRady
Nadzorczej i
Wiceprzewod
niczqcegoRadyNadzorczej
9' Kazdy czionek Rady Nadzorczejmole byi poworanyspoza
grona
akcjonariuszy.------10'Kadencjaczionka Rady Nadzorczejtrwa piQc lat.
Ustqpuiqcy
czlonkowie
RadyNadzorczej
mogEby6ponownie
powo{ani.---------11. Kaldy czlonekRadyNadzorczej
mozebyc w kazdejchwiliodwolany
uchwalqWalnegoZgromadzenia.
_____
12. czlonekRadyNadzorczej
powotany
w sposobokreslony
w

ustqpie2

niniejszegoparagrafu moze by6 w ka2dej chwili odwolany przez
akcjonariusza,
ktory go powolal. odwoianie nastqpujew drodze
pisemnegozawiadomienia
skierowanego
do odwolywanego
czionka
RadyNadzorczej
i do wiadomosci
zarzqduspotki.postanowienia
ustqpu
6 stosujesiq odpowiednio,
chybaze powotanie
nowegoczlonkaRady
Nadzorczej
jednoczesnie
nastqpiio
z zawiadomieniem,
o ktorymmowaw
---------zdaniupoprzednim.
13.cztonkowie
RadyNadzorczej
wykonuiqswojeobowiqzkiosobiscie.
___14. czlonkowieRady Nadzorczej
mogEbrac udzialw podejmowaniu
uchwaloddaiqcswoj glos w trybie pisemnymrub przy wykorzystaniu
Srodkow
bezposredniego
porozumiewania
sig na odregros6.
w giosowaniu
takimbiorqudzialwszyscyczionkowieRadyNadzorczej
15, czlonkowieRady Nadzorczej
mogq bra6 udzialw podejmowaniu
uchwalRadyNadzorczej
oddaiqcswojgtosna pismieza posrednictwem
innegoCzlonkaRadyNadzorczej
16. Dla waznosciuchwalpodigtychna posiedzeniu
Rady Nadzorczej
niezbqdnajest obecnosc3 (trzech)cz{onkowRady Nadzorczeja jezeli
,
Rada Nadzorcza
liczypowylejs (pigciu)osob - 4 (czterech)
czlonkow
Rady Nadzorczej.w ka2dymprzypadkuniezbgdnajest obecnos6
Przewodniczqcego
lubwiceprzewodniczqcego
RadyNadzorczej
17. Uchwaiy Rady Nadzorczejzapadaiqbezwzgrqdnqwigkszosciq
I9

t/0\}

jest glos Przewodniczqcego
glos6wdecydujqcy
glos6w.W razierownoSci
----------RadyNadzorczej,
18. OrganizacjgRady Nadzorczeji spos6bwykonywaniaczynnoSci
przezRadqNadzorczq.
uchwalany
RadyNadzorczej,
okre6laRegulamin
w wysoko5ci
wynagrodzenie
otrzymujq
RadyNadzorczej
19. Cztonkowie
ustaIonej przez WaIne Zgromadzenie.---------20. Cztonek Rady Nadzorczejjest zobowiqzanydo zachowaniaW
W
sprawSpolkiuzyskanych
tajemnicywszelkichinformacjidotyczqcych

trakciepelnieniaswychfunkcji.

nie mozebez zgodySp6lkizajmowacsig
21. CzlonekRadyNadzorczej
w sp6lcekonkurencyjnej
aniteZuczestniczy6
konkurencyjnymi
interesami
jako wspolnikspotkicywilnej,spolkiosobowejlub jako czlonekorganu
osobie
w innej konkurencyjnej
sp6lki kapitalowejbadz uczestniczyc
prawnejjako czlonek organu. Zakaz ten obejmuje tak|e udzial w
w niei przez
w przypadkuposiadania
sp6tcekapitalowej,
konkurencyjnej
procent)udzial6w
co najmniei10%(dziesigciu
CzlonkaRadyNadzorczej
jednegoczlonkazarz4du.
co najmniej
alboakcjibqdZprawado powoNania
---------Sp6lki.";
ZgodyudzielaWalneZgromadzenie
treSc:--5) $ 15StatutuSpoikinadajesiqnowq,nastqpujqcq
SPOLKT]
,,s 15.IRACHUNKOWOSC
,|
t .
Spolkijest rokkalendarzowy.
Rokiemobrotowym
2 . PierwszyrokobrotowySp6lkikonczysiq 31 grudnia2002roku.--------:
J.

kapitafy:-W Sp6lcetworzysiq nastqpujqce
a) kapitalzakladowy
b) kapitalzapasowy

inne
4 . Spolkamoze tworzyci znosicuchwalqWalnegoZgromadzenia
stratlub wydatk6wna poczqtkui
kapitatyna pokrycieposzczeg6lnych
w trakcierokuobrotowego.",
Nastqpnie Przewodniczqcy zarzqdzilglosowanie nad tq uchwalE.----------glosowaniuPrzewodniczqcy
stwierdzit,2e w
Po przeprowadzonym
szesna6cie
giosowaniu
oddano216.368(dwiescie
uchwatq
nad povvy2sz4
(stoosiem
glos6wz 108.184
osiem)waznych
tysigcytrzystaszeS6dziesiqt
100%(sto procent)
cztery)akcji,stanowiqcych
tysigcysto osiemdziesiqt
kapitaNu
zakiadowegoSp6lki,za podjqciempowyZszeiuchwaiyoddano
20

wszystkieglosy,to jest 216,368(dwiescieszesnascietysigcytrzysta
szescdziesiqt
osiem),glosowprzeciwnie oddano(,0" glosow),glosow
wstrzymujqcych
siq r6wniez nie oddano (,,0,' glosow), a zatem
Przewodniczqcy
stwierdzi{,
2e powy2szauchwaiazostalapodjgtaprzez
Zgromadzen
ie jednoglos
nie.
\

porzqdku obrad: Przewodniczqcy
przedstawiluchwale o
nastqpujqcej
tresci:-

Ad I

nr 15
,,UCHWALA
Nadzwyczajnego
WalnegoZgromadzenia
sp6lkiKorporacjaKGLS.A.
z siedzibqw Mo6ciskach
z dnia8 maja2015roku
w sprawie przyjgcia tekstujednolitego Statutu Spolki
Nadzwyczajne
walneZgromadzenie
spolkipodfirmqKorporacja
KGLs.A.
z siedzibqw Mosciskach,przyjmujetekst jednolitystatutu spotki
uwzglgdniaiqcy
wszystkiejego zmiany,wlEczajqczmianydokonanena
mocywyZejpodjgtych
uchwai,
w brzmieniu
nastqpujqcym:
SPOLKIAKCYJNEJ
,,STATUT
OGOLNE]
s 1 IPOSTANOW|EN|A
1. Niniejsza
spotkaAkcyjnapowstala
na podstawie
art.sr1-s7zKodeksu
sp6lekhandlowych
w wynikuprzeksztalcenia
spolkicywilnejzawiqzanel
w
dniu 3 wrzesnia 1992 roku przez wspolnikow:Lecha skibinskiego,
Zbigniewaokulusa i KrzysztofaGromkowskiego,
pod firmq
dzialajqcych
KGL"SpolkaCywilna.-,,Korporacja
2. Spotkaprowadzonajest pod firmq: KorporacjaKGL SpotkaAkcyjna.
SiedzibqSpotkisq Mo6ciska.--------3, Sp6tka moze u|ywac skrotu firmy: Korporacja KGL S.A. oraz
wyr o2ntalqceg
o j q znaku graficznego Iub graficzno-slownego.

4. CzastrwaniaSpotkijest nieoznaczony.
5. MiejscemdziaianiaSp6lkijestobszarkrajui zagranica
6. Sp6ika moZe tworzyc oddzialy, zaklady, filie, przedstawicielstwa,
przedsiqbiorstwa
wlasne i licencyjne,zakladacspoiki i przystqpowacdo
istniejqcychspolek, a takze uczestniczycw stowarzyszeniachoraz
or ganizaqachgospo darczych i branzowych.--------21
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DztALALNoSc[
S2 tPRzEDMror
dzialalnoSci
Sp6lkijest:------Przedmiotem
a)

(PKD46.75.2);
wyrob6wchemicznych
sprzeda2
hurtowa

b)

poiproduktow(PKD 46.76.2);sprzeda|hurlowapozostaiych
zarzqdzanie nieruchomoSciamiwtasnymi lub
i (PKD 68.20.2);
dzier2awionym

wynajem i
d)

(PKD68,31.Z);-----------po6rednictwo
w obrocienieruchomoSciami

e\

siq sprzedaZqtowar6wroznego
dziafalno6iagent6wzajmujEcych
rodzaju(PKD46.19.2);

T)

roboty budowlane zwiqzane ze

wznoszeniem budynkow

(PKD41.20.2);i niemieszkalnych
mieszkalnych

s)

lqdoweji
obiektowinzynierii
z budowqpozostaiych
robotyzwiqzane

h)

(PKDa2.99.7);
wodnej,gdzieindziejniesklasyfikowane
pozostale specjalistyczneroboty budowlane, gdzie indziej
(PKDa3.99.2);
niesklasyfikowane

i)

(PKD
pozostalego
sprzqtui wyposazenia
naprawai konserwacja
33.1e.2)',

i)

maszyn(PKD33.12.2);
naprawai konserwacja

k)

naprawa i konserwacja metalowych wyrobow gotowych (PKD

r)

(PKD
sprzqtui wyposaZenia
maszynprzemyslowych,
instalowanie
33.20.2);

m)

transporldrogowytowar6w(PKD49.41.2);---------

n)
o)

i (PKD49.a2.2);
z Wzeprowadzkam
dziaiaIno56uslugowa zwiqzana
52.24.4);
przetadunek
w portachmorskich(PKD
towarow

p)

i pozostaiych
sprzeda|detalicznamebli,sprzqtuo6wietleniowego
arlykul6wuzytkudomowegoprowadzonaw wyspecjalizowanych
(PKD47.59.2);
sklepach

q)

telefonicznych)
wydawaniewykazowotaz list (np. adresowych,
(PKD58.12.2);

r)
>i

t)

(PKD58.19.2);
pozostala
wydawnicza
dzialalno6c
oprogramowania
w zakresiepozostalego
wydawnicza
dzialalno66
(PKD58.29.2)"
(PKD62.01.2);
zwi4zana
z oprogramowaniem
dziaialnoSc
22

,\

u)

dzialalnos
c zwiqzanaz doradztwem
w zakresieinformatyki(pKD
62 02.2);

v)

dzialalnosc

zwiqzana z
zarzqdzaniem
informatycznymi
(pKD 62.03.2).,

w)

przetwarzaniedanych; zarzqdzaniestronami internetowymi
(hosting)
i podobna
dzialalno5d
(pKD63.11Z).,____*___

x)

naprawai konserwacja
komputer6w
i urzqdzen
peryferyinych
(pKD
___-____
95.11.2)',

y)

naprawa i konsenruacja
sprzgtu (tere)komunikacyjnego
(pKD
e5.12.2);

z)

produkcjatworzywsztucznychw formachpodstawowych
(pKD
20.16.Z);

aa)

produkcjap{yt,arkuszy,rur i ksztaitownik6w
z tvvorzyw
sztucznych
-*^---(PKD22.21.2);

bb)

produkcja
opakowar'r
ztworzywsztucznych
(pKD 22.22.2);produkcjawyrobowdra budownictwa
z tworzywsztucznych(pKD

,\

cc)

urzqdzeniami

22.23.2);
dd)

dziatalnoscagent6wzalmuiqcych
siq sprzedazqptodowrolnych,
Zywych zwierzql, surowc6w dra przemyslu tekstyrnego i
p6iproduktow
(PKD46.11.2)',------___

ee)

dziaialnosc
agentowzajmujqcych
sig sprzedazqpaliw,rud,metalii
chemikali6w
przemyslowych
(pKD46.12.2);

ff)

dzialalnosi agentow zajmujqcychsig sprzeda2qdrewna i
materialow
budowlanych
(pKD46,13.Z);____^

gg)

dzialalnosc
agentowzajmujqcych
sig sprzedalqmaszyn,urzqdzen
przemyslowych,
statkowi samolotow
(pKD 46.14.2).,

hh)

dzialalno66
agent6wzajmuiqcych
sig sprzedaiqmebli,artykulow
gospodarstwa
domowegoi drobnychwyrobowmetalowych
(pKD
46.15.2);

ii)

dzialalno56 agent6w zajmujqcych si?

jj)

tekstylnych,odziezy,wyrob6wfutrzarskich,obuwia i artvkulow
skorzanych
(PKD 46.16.2);
dziaialno6c
agentowzajmujqcych
sig sprzedazq
zywnosci,napojow

sprzeda2q wyrobow

i wyrob6wtytoniowych
(pKD46.17.2)',
^a

z)

/ e vi

kk)

pozostatych
dzialalno66
agent6wspecjalizujqcych
sig w sprzeda2y
okreSlonych
towarow(PKD46.18.2)',
---pochodnych
sprzedaz
(PKD46.71.2);
hurtowapaliwi produkt6w

ll)

mm) sprzedaz
hurtowa
metaliirud metali(PKD46.72.2);
nn)

i wyposa2enia
sprzeda|hurtowadrewna,material6w
budowlanych
..-t

(PKD46.73.2);
sanitarnego
oo)

sprzedaz hurtowa wyrob6w metalowych oraz sprzqtu i
dodatkowegowyposazeniahydraulicznego
i grzejnego(PKD

a6.7a.4;
pp)

sprzedaz
hurtowaodpad6w
i zlomu(PKD46.77.2);

qq)

(PKD46.90.2);
sprzedaZ
hurtowaniewyspecjalizowana

rr)

---(PKD49.31.2);
transport
miejskii podmiejski
lqdowypasazerski,

ss)

(PKDa9.32.2);
dziaialnoSc
taks6wek
osobowych

tt)

pozostaty transport lqdowy pasazerski, gdzie indziej nie
(PKDa9.39.2);
sklasyfikowany

uu)

paliwgazowych
(PKD 52.10.4);
magazynowanie
i przechowywanie

vv)

pozostaiychtowar6w (PKD
i przechowywanie
magazynowanie
52.10.8);

ww)

dzialalnoScrachunkowo- ksiggowa;doradztwopodatkowe(PKD

6e.20.2);
xx)

(publicrelations)i komunikacja(PKD
stosunkimiqdzyludzkie
*-----70.21.2);

yy)

pozostale doradztwo w

zakresie prowadzenia dziatalno6ci

gospodarczej
(PKD70.22.2);i zarzqdzania
zz)

(PKD71.11.Z);--------dzialalno6c
w zakresie
architektury

aaa) dzialalnoscw zakresieinzynieriii zwiqzanez niq doradztwo
(PKD7 1,12.2)',
techniczne
gdzie
profesjonalna,
bbb) pozostaiadzialalnoSc
naukowai techniczna,
(PKD74.90.2).
indziejniesklasyfikowana

s 3. I(APITAL ZAKLADOVVY]
(siownie:
pig6milionow
1. Kapitalzaktadowy
Sp6{kiwynosi5.409.200,00
czterysta
dziewiq6tysiqcydwie5cie)
zlotychi dzielisiq na 5.409.200
(slownie:piq6 milion6wczterystadziewigitysiqcydwie6cie)akcjio
jeden)zlotykalda akcja,w tym:
po 1,00(slownie:
wafto5cinominalnej

a) 3.006.864 (slownie: trzy miliony szesc tysigcy osiemset
sze66dziesiqt
cztery)akcjeimienneuprzywilejowane
seriiA,---b) 1.002.288 (slownie: jeden milion dwa tysiqce dwiescie
osiemdziesiqt
osiem)akcjiimiennych
uprzywilejowanych
seriiB,
c) 1.050.036(siownie:jeden milionpiqcdziesiqt
tysiqcytrzydziesci
sze56)akcjizwyktych
imiennych
lubna okaziciela
serii41,-------d) 350.012(slownie:trzystapiqddziesiqt
tysigcydwanascie)akcji
zwyklych
imiennych
lubna okaziciela
seriiB1
z czego przed zarejestrowaniem
sp6lki wplaconazostala kwota
4.056.900,00(slownie:cztery mirionypiqddziesiqtszesc tysigcy
dziewiqcset)
zlotych
2. Spolkamozeemitowac
akcjeimiennei akcjena okaziciela.-------3. Akcjeimiennesq akcjamiuprzywilejowanymi:
a) co do glosu- w ten spos6b,2e najednqakcjgimiennqprzypadalq
2 (slownie:
dwa)gtosyna WalnymZgromadzeniu;----*b) co do podziaiumajqtku- pierwszenstwo
pokryciaz majqtkusp6fki
pozostalego
po zaspokojeniu
wierzycieli
w razielikwidacji
Sp6lki.-4. Zamiana
akcjiimiennych
na akcjena okaziciela
mozebycdokonana
na
2qdanieakcjonariusza
za zgodq zarzqdu.z chwilqpodjqciaprzez
Zarzqduchwalyzezwalalqcej
na zamianqakcjiimiennychna akcjena
okazicielawygasaiq uprzywilejowania
wskazane w ustqpie 3
---------paragrafu.
niniejszego
5. Akcje imienne nabyte w drodze dziedziczenia nie tracq
uprzywilejowan
----------_ia wskazanego
w ust.3 niniejszegoparagrafu.
6. Przeniesienie
akcjiimiennej
wymagazgodyzarzqdu.w razieodmowy
udzielenia
zgodyna przeniesienie
akcjiimiennejzarzqdw terminie
jednegomiesiqcaod dnia zgloszenia
Spolcezamiaruprzeniesienia
akcji,wskazujenabywcqakcji.Akcjonariusz
mozezbyc akcjeimienne
je2eliosobawskazanapzez Zarzqdjako nabywca
bez ograniczenia,
akcji nie uiSciakcjonariuszowi
w terminiedwochmiesigcyod dnia
zgloszeniaspolce zamiaruprzeniesienia
akcji ceny odpowiadajqcej
warto6ci
bilansowej
akcjiokreSlonej
na podstawie
ostatniego
rocznego
bilansuspoiki, a w razie notowaniaakcji na Gieldziepapierow
wartosciowych
w warszawies.A. - cenyodpowiadajqcej
sredniemu
25

tl ?[

przed
kursowi akQi z ostatnich3 (trzech)miesiqcyprzypadajqcych
przeniesienia
dniemzgioszenia
Sp6lcezamiaru
akcji.--7. Zalo?ycielamisE: Lech Skibiriski, Zbigniew Okulus, Krzysztof
Gromkowski.
---------B. Zalo|ycieleobejmujqakcjew sposobnastgpujqcy.
a) Lech Skibinskiobejmuje27.046 (dwadzieScia
siedem tysiqcy
czterdzieSci
sze6c)akcjiimiennych
o numerachod 4-000001do Ajeden miliontrzysta
(slownie:
027046,o lqcznejwarto5ci1.352,300
piq6dziesiqt
dwatysiqcetrzysta)ziotych,*siedemtysiqcy
b) ZbigniewOkulusobejmuje27.046(dwadziescia
czterdzie6ci
sze56)akcjiimiennych
o numerachod 4-027047do Ajeden miliontrzysta
(slownie:
054092,o lqcznejwarto6ci1,352.300
piq6dziesiqtdwa tysiqcetrzysta)zlotych,

c) Krzysztof
Gromkowski
27.046(dwadzie6cia
siedemtysiqcy
obejmuje
czterdzieSci
szeSi)akcjiimiennych
o numerachod 4-054093do Ajeden miliontrzysta
(slownie:
081138,o lqcznejwarto5ci1.352,300
pig6dziesiqt
dwatysiqcetrzysta)zlotych.--9 . Wplaty na akcje imienne zostajq dokonanew formie wklad6w

pieniqznych
i niepienigznych
stanowiqcych
warto6cprzedsiqbiorstwa
prowadzonego przez Zalo2ycieli w

ramach sp6lki cywilnej

Zbigniew
KGL"S,C.LechSkibinski,
Okulus,Krzysztof
,,KORPORACJA
----------Gromkowski.

AKCJ|]
s 4.[uMoRzENrE
w
1 . Akcje Spofkimogq by6 umorzonetylko za zgodq akcjonariusza
------drodzeich nabyciaprzezSpotkq(umorzenie
dobrowolne).
w drodze
2 . Akcje sE umarzaneprzezobni2eniekapitaiuzakladowego
uchwalyWalnegoZgromadzenia.
akcji
3. Umorzenieakcjinastgpujeza wynagrodzeniem
dla akcjonariusza
umorzonych.Wynagrodzenie
nie moZe
ustalaWalne Zgromadzenie,
by6 ono jednak nilsze od ceny odpowiadajqcejwartoScibilansowej
umarzanych akcji okreSlonejna podstawie ostatniego rocznego
bilansu Sp6lki, a w razie notowaniaakcji na Gieldzie Papierow
Warto6ciovvych
w WarszawieS.A. - ceny odpowiadajqcej
Sredniemu
kursowi akili z ostatnich3 (trzech) miesigcy przypadlqcych przed
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dniempodiqciauchwaiyo obnizeniukapitaiuzakradowego,
wyp{ata
wynagrodzenia
nastqpujew terminieg (osmiu)miesiqcyod
dnia
ogioszenia
wpisuobnizenia
kapitaiu
zakiadowego
do rejestru.
s 5. IPODWYZSZEN|E
KAPITATUI
1. KapitalzakiadowySpolkimozebycpodwy2szony:
a) przezemisjgnowychakcjiimiennych
rubna okaziciera;*-----b) przezzwiqkszenie
wartoSci
nominalnej
akcji.___
2, Na podstawieuchwaiywalnegozgromadzenia
podwyzszenie
kapitatu
zakladowego
Sp6lkimo2enastqpid
________
z jej Srodkow.
s 6. IoRGANYSPOLKU
organamiSpolkisE:Zarzqd,RadaNadzorcza
orazwalne Zgromadzenie.
s 7. IZARZADSPOLKT]
1. Zarzqdsp6ikiskradasiqz jednegorubwiqkszejliczbyczronk6w.
Raoa
Nadzorcza
okreslaliczbgczlonkowZarzqduprzezichpowoianie.
_______
2. Prezesazarzqdu, a w przypadkugdy zarzqd jest wieroosobowy
czionk6w zarzqdu, to jest prezesa zarzqdu i wiceprezesa
rub
Wiceprezesow
ZarzEdupowoiujeRadaNadzorcza
3. Jezeli zarzEd jest wieroosobowyprezes zarzqdu kieruje pracq
Zarzqdu, reprezentujego, zworujei przewodniczy posiedzeniom
Zarzqduorazkoordynuje
jegopracg
4. KadencjaCzlonkaZarzqdutrwapiqclat. __*____
5. w umowielub sporzepomigdzyspoikqa czronkie
m Zarzqdu,spoikq
reprezentuje
Rada Nadzorcza
albo pelnomocnik
powolanyuchwalq
walnegoZgromadzenia.
RadaNadzorcza
moze dziala6,
przezjednego
czlonka Rady Nadzorczej
wyznaczonego
na mocy uchwaiyRady
Nadzorczej.
Jednakrezygnaqaz funkcjiczlonka zarzqdumoze byc
zlo|ona tak2e przewodniczqcemu Rady Nadzorczej lub
Wiceprzewodniczqcemu
RadyNadzorczej
6. Rada Nadzorcza moze odwolacbqd2 zawiesicw czynnosciach
czlonkaZarzqdujedyniez walnegopowodu.Za wa2nypowoduznaje
si? zwlaszcza trwaiqcq dtuzej niz dwa miesiqce niemoznosc
sprawowania
funkcjiczlonkazarzqdu,jak
rownie
z zajmowanie
siq bez
uprzedniejzgody Rady Nadzorczej
interesamikonkurencyjnymi,
w
szczeg6lnosci
przez posiadaniebqdz nabycieakcji lub udziaioww
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lub
do spolkikonkurencyjnej
alboprzystqpienie
sp6lcekonkurencyjnej
osobyprawnejjako wspolnikbqd2czlonekjej
innejkonkurencyjnej
sp6tki
bqdZreprezentowanie
lub nadzorczych
organ6wzarzqdzajqcych
w
jako pelnomocnik
(z wytqczeniem
sp6tekzaleZnych
konkurencyjnej
-- -----Sp6lekHandlowych).
Kodeksu
rozumieniu
wobecSp6lki,
pelnqlojalno6c
7. CzionekZarzqdupowinienzachowywa6
sprawSpolkii reprezentowaniu
przy prowadzeniu
w szczegolno6ci
c^AI-i
DUU{KI.

a

Czlonek Zarzqdu jest zobowiqzanydo zachowaniaw tajemnicy
w trakcie
sprawSpolkiuzyskanych
wszelkichinformacjidotyczqcych
pefnienia
swychfunkcji.

ZARZADUI
s 8.tczYNNoscl
4

t .

Zarzqd upowaznionyjest do podejmowaniawszelkich decyzli
dla innychorgan6wSp6iki.---kompetencjami
niezastrzeZonych

2 . Zarzqddzialaw oparciuo niniejszyStatutoraz RegulaminZarzqdu
przezRadqNadzorczq,
uchwalony
3. KaZdyCzlonekZarzEduma prawo i obowiqzekprowadzeniaspraw
-Spotki.
4 . Ka2dyCzlonekZarzqdumoze prowadzicbez uprzedniejuchwaly

zakresu zwykiych czynnoSci
ZarzEdu sprawy nieprzekraczalqce
Soofki.
F

sprawy,o kt6rejmowaw ust. 4,
Jezelijednakprzedzalatwieniem
cho6byjeden z pozostaiychcztonkowzarzqdu sprzeciwisig jej
przeprowadzeniu
lub jezeli sprawa przekraczazakres zwykiych
----------jestuprzednia
Zarzqdu.
uchwala
Sp6lki,wymagana
czynnosci
glos6w.W razie
wiqkszo6ciq
bezwzglqdnq
UchwatyZarzqduzapadalq
----------glosowdecydujeglosPrezesaZarzqdu.
r6wnoSci

w imieniu
oSwiadczen
do skladania
7 . JezeliZarzqdjest wieloosobowy
jest dw6ch CzlonkowZarzqdudzialajqcych
Sp6tki upowaZnionych
Jezeli
lqcznielub jeden CzlonekZarzqdulqczniez prokurentem.
CzlonekZarzqdudzialaza Sp6lkqi sklada
ZarzEdjestjednoosobowy
-------w imieniuSp6lkisamodzielnie.
o6wiadczenia
,|

I .

SPO,IKU
s 9. IRADANADZORCZA
w tym
Czionkow,
liczyod 5 (piqciu)do 7 (siedmiu)
RadaNadzorcza
28
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Przewodniczqcego
RadyNadzorczej
i wiceprzewodniczqcego
Rady
Nadzorczej.Liczbq czlonk6w Rady Nadzorczejustala walne
Zgromadzenie
w drodzeuchwaiy.
2. czterej czionkowieRady Nadzorczej
sq powolywaniw nastqpuiqcy
sposob:
.,"':":\

a) Pan KrzysztofstanislawGromkowski
powo{ujejednegoz czlonk6w
------------RadyNadzorczej,
b) PanLechskibinskipowoiuje
jedneg
----o z czlonkowRadyNadzorczej,
c) PanZbigniew
jednegoz czlonkowRadyNadzorczej,
okuluspowoluje
-d) Pan lreneusz strzelczakpowoiujejednego z czlonk6w Rady
Nadzorczej
3, PozostaliczionkowieRadyNadzorczej
sq powotywa
ni przezwalne
----Zgromadzenie.
4. Uprawnieniedo powoianiajednego czlonka Rady Nadzorczej
przysiuguje
osobiewskazanej
w ustqpie2 pkta-d tylkow czasiegdyjest
akcjonariuszem
Spoiki.
5. Z chwilq,w ktorejosobauprawniona
do powolaniaczlonka Rady
przestaniebyc akcjonariuszem
Nadzorczej
sp6lki albo nie skorzystaz
uprawnienia
do powolania
CzlonkaRadyNadzorczej
w przewidzianym
w
ustgpie6 terminie,uprawnienie
--to przechodzi
na walne Zgromadzenie.
6. osobywymienione
w ustgpie2 pkt a-dmogqskorzystac
z uprawnienia
do powolaniajednego czlonka Rady Nadzorczejw terminie 30
(trzydziestu)
dni od otrzymania
pisemnego
powiadomienia
od zarzqdu
sp6iki o potrzebiepowolaniaczlonka Rady Nadzorczej.powolanie
nastqpuje
w drodzepisemnego
wskazania
lubwyznaczeniacztonkaRady
Nadzorczej
skierowanego
do zarzqduspotkiido powoiywanego.
7. w przypadku
wygasnigcia
przedupiywemkadencjimandatuczlonka
RadyNadzorczej,
uzupelnienia
skladuRadyNadzorczej
przezpowolanre
nowegoczlonkaRadyNadzorczej
w miejsceosoby,ktorejwygaslmandat
przed uplywem kadencji,dokonujewalne zgromadzenie.Jednak w
przypadku
wygasnigcia
przedupiywemkadencjimandatuczlonkaRady
Nadzorczejpowoianegoprzez akcjonariusza
w sposob okre6lonyw
ustgpie2 niniejszego
paragrafu,
uzupelnienia
skladuRady Nadzorczej
przezpowolanienowegoCzlonkaRady Nadzorczej
w miejsceosoby,
29
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ktorejwygaslmandatprzeduptywemkadencjidokonujeakcjonariusz,
ktorypowolalCzlonkaRadyNadzorczej,
kt6remuwygaslmandat.--B. RadaNadzorczawybieraze swojegogronaPrzewodniczqcego
Rady
Nadzorczeji Wiceprzewodniczqcego
Rady Nadzorczej,
kt6rymipowinni
powolani
bycCzNonkowie
w sposobokreSlony
w ustqpie
RadyNadzorczej
paragrafu.
2 niniejszego
nie wchodzi
Je2eliw skladRady Nadzorczej
powolany
w ustgpie
w spos6bokre6lony
2adenCzlonekRadyNadzorczej
powolujedowolneosobyze
paragrafu,
2 niniejszego
RadaNadzorcza
swojego grona

na

PrzewodniczqcegoRady

Nadzorczej i

Wiceprzewodniczqcego
RadyNadzorczej
9. KazdyCzlonekRady Nadzorczejmo2ebyc powo{anyspoza grona
-----akcjonariuszy.
l0.KadencjaCzlonka Rady Nadzorczejtrura pie6 lat. Ustqpujqcy
mogAby6ponowniepowolani.
Czlonkowie
RadyNadzorczej
mo2ebyc w ka2dejchwiliodwolany
11. Kaldy CzionekRadyNadzorczej
uchwalqWalnego Zgromadzenia.

powoianyw spos6bokre5lony
w ustqpie2
12. CzlonekRadyNadzorczej
niniejszegoparagrafu moZe by6 w kazdej chwili odwoiany przez
akcjonariusza,kt6ry go powolal. Odwolanie nastgpuje w drodze
pisemnegozawiadomienia
Czionka
do odwolywanego
skierowanego
ustgpu
ZarzqduSpoiki.Postanowienia
RadyNadzorczej
i do wiadomoSci
nowegoCzlonkaRady
6 stosujesig odpowiednio,
chybaze powolanie
o ktorymmowaw
Nadzorczej
nastqpiiojednoczeSnie
z zawiadomieniem,
zdaniupoprzednim.
--wykonujq
swojeobowiqzki
osobiScie.
13.Czlonkowie
RadyNadzorczej
mogq brac udziaiw podejmowaniu
14. CzionkowieRady Nadzorczej
uchwaloddajqcswoj glos w trybie pisemnymlub przy wykorzystaniu
porozumiewania
W glosowaniu
Srodkow
bezpoSredniego
siq na odlegfo5c.
RadyNadzorczej.
takimbiorqudzialwszyscyCzlonkowie
15. CzlonkowieRady NadzorczejmogE brac udziai w podejmowaniu
uchwaiRady Nadzorczejoddajqcsw6j glos na pi6mieza po6rednictwem
innegoCzlonkaRadyNadzorczej
16. Dla wazno6ci uchwal podjqtychna posiedzeniuRady Nadzorczej
niezbgdnajest obecnoS63 (trzech)czlonk6wRady Nadzorczej,a jezeli
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Rada Nadzorczaliczy powy2ei5 (pigciu)
osob - 4 (czterech)cztonkow
Rady Nadzorczej.w kazdym przypadku
niezbgdnajest obecnosc
Przewod
niczqceg
o rub wiceprzewod
nic zqce
go RadyNadzorczej
17' Uchwafy Rady Nadzorczejzapadaiq
bezwzgrgdnqwigkszosciq
giosow.w razier6wnoscigrosowdecyduiqcy
jest grosprzewodniczqcego
RadyNadzorczej
1B' organizacjgRady Nadzorczeji
sposob wykonywaniaczynnosci
okreslaReguramin
RadyNadzorczej,
uchwaran
y przezRadg
_
Nadzorczq.
19. czlonkowieRadyNadzorczej
otrzymuiq
wynagrodzenie
w wysokosci
ustalonej
przezWalneZgromadzenie._______
20' czionek Rady Nadzorczejjest zobowiqzany
do zachowaniaw
tajemnicywszerkichinformacjidotyczqcych
spraw spotki uzyskanych
w
trakciepeinienia
swychfunkcji.
21. czlonekRady Nadzorczej
nie moze bez zgodyspoiki zajmowacsig
rnteresami
konkurencyjnymi
ani tez uczestniczyc
w spoicekonkurencyjnej
lako wsp6lniksporkicywirnej,
sp6rkiosobowejlub jako czronekorganu
spotki kapitatowejbEd2 uczestniczyc
w innej konkurencyjnej
osobie
prawnejjako czionek organu, Zakaz
ten obejmuje takze udziarw
konkurencyjnej
sp6tcekapitaiowej,
w przypadkuposiadaniaw niej przez
czlonkaRady Nadzorczej
co najmniej10%(dziesiqciu
procent)udziarow
alboakcjibqd2prawado poworania
co najmniejjednegoczionkazarzqdu.
ZgodyudzielaWalneZgromadzenie
Spolki.___________
S 10,ICZYNNOSCI
IZNOANIARADYNADZORCZEJJ
1' UchwaiyRady Nadzorczejwymagajqsprawy
zastrzezone
dra niej
przezKodekssp6tekhandrowych
orazpostanowienia
statutu.________-__
2 UchwatyRadyNadzorczej
wymagajqtak2e:
a) zworaniewarnego Zgromadzenia
przezRadqNadzorczq
b) wybor podmiotu uprawnionegodo
badania sprawozdafi
finansowych
Spotki.
3' Rada Nadzorcza w drodze uchwary opiniuje
wnioski Zarzqdu
przedstawione
warnemu Zgromadzeniu
w ceru podjgciauchwai
----------_-_
dotyczqce
:
a) zmianStatutu;
b) podwy2szenia
lubobnizenia
kapitalu
________
zakladowego;
3t
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c) polqczenia
lubprzeksztalcenia
Spolki;
d) rozwiEzania
i likwidacji
Spolki;
e) emisjiobligacji,
w tymobligacji
zamiennych;--------przedsiqbiorstwa
Sp6iki,ustanowienia
0 zbyciai wydzierlawienia
na

--------nimprawauzytkowania.
PTERWSZYCH
ORGANOW]
s 11.ISKTAD
Stawajqcy, jako zalo2ycieleSp6tki, dokonujq wyboru do pierwszych

organ6wSp6tkii powolujq:-----1) Zarzqdw skladzie:
- PrezesZarzqdu,
a) LechSkibiriski
b) Zbigniew
Okulus- Wiceprezes
ZarzEdu,--------- WiceprezesZarzqdu,
c) KrzysztofStanislawGromkowski
- Wiceprezes
d) lreneuszStrzelczak
ZarzEdu;---------2) RadqNadzorczq
w skladzie:
a ) H a n n aS ki b i n ska ,
b) LiliannaGromkowska,------

c) BozenaKubiak,
d) AleksandraBielak.-----------

WALNYCHZGROMADZEN]
s 12.IZWOLYWAN|E
-----1. WalneZgromadzenie
mozebyc zwyczajne
lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczalne
powinnoby6 zwotywanew ciqgu
WalneZgromadzenie
dwochtygodniod zloZenia
przezuprawniony
2Edania
podmiot.
WALNYCH
ZGROMADZENJ
s 13.IZASADYODBYWAN|A
1. walne zgromadzenia
odbywajqsig w warszawiealbo w siedzibie
Sp6lki.
2. Uchwaiy w sprawach powolania i odwolania czlonk6w Rady
Nadzorczejwymagajqdla swojej wazno6cikworum akcjonariuszy
reprezentujqcych
co najmniejpotowgog6lnejliczbyakcji.
3. szczeg6iowezasady organizacjiwalnego zgromadzeniaokresla
regulamin Walnego Zgromadzenia,uchwalany przez Walne
Zgromadzenie,----------WALNEGO
ZGROMADZENTA]
s 14. [KOMPETENCJE
1. Do kompetencji
walnegozgromadzenia
nalezEsprawyzastrzezone
przezKodekssp6lekhandlowych
orazStatut.
JZ

i

_"\

2. Nabycie i zbycie nieruchomoscr,
uzytkowania
wieczystegobqdl
udziaiuw nieruchomosci
lub udziaiuw uzytkowaniu
wieczystym
nie
wymagauchwaly
______
WalnegoZgromaozenta.
SnOlXll
s 15.IRACHUNKOWOSC
1 . Rokiemobrotowym
________
Spolkijest
rokkalendarzowy.
2 . Pienvszyrokobrotowysp6tkikonczysig 31 grudnia2002roku.--------3 . W Spolcetworzysig nastqpujqce
kapitaly.-a) kapitaizakladowy
b) kapitalzapasowy
spolka moze tworzyci znosii uchwalqwalnego zgromadzenia
inne
kapitaiyna pokrycie
poszczeg6rnych
stratlubwydatkow
na poczqtku
i
w trakcierokuobrotoweqo.

SPOLI{I
s re.rr-lrwtDAcJA
1 . Rozwiqzaniesp6tki nastgpuje po przeprowadzeniu
likwidacji.

prowadzi
Likwidacjg
sigpodfirmqspotkiz dodatkieffi
---,w likwidacji,,.
z . Likwidacjq
przeprowadza
co najmniej
dwochlikwidator6w,
wybranych
przezwa lne zgromadzen
ie. Likwid
atorzy reprezentuj
q Spolkqlqcznie.
KONCOWE]
s 17.IPOSTANOW|EN|A
Akcjonariusze
postanawiajq,
2e z chwirq podwyzszenia
kapitalu
zakladowegozastrzegalqdla Pana lreneuszastrzelczakaprawo
pierurszenstwa
objqcianowychakcji z wylqczeniem
w odpowiedniej
czgsciz prawapoboruakqi przezakcjonariu
prawoto
szy zalo2ycieli.
przysiugiwa6bqdzie Panu lreneuszowi strzelczakowijako
po2yczkodawcy
z tytulu umowy po2yczki zawarlej w dniu 10
paLdziernika2001
rokuzKorporacjq
KGLs.c. L. skibiriski,
Z. okulus,
K. Gromkowskina analogicznych
warunkach,jakie przystuguiq
akcjonariuszom
zalo|ycielom,to jest uprzywilejowanie
akcji co do
glosui co do podzialumajqtkuokre6lonych
w S 3 ust. 3 niniejszego
Statutu.--Spoika dokona podwyzszeniakapitalu zakladowegoporyzez
wniesienieaportuw postaciwierzytelnosci
z umowytej pozyczkii
lreneuszstrzelczakbqdzieuprawniony
do poboruakcjiimiennych
o
wartosci jego wierzytelnosciw pierwszej kolejnosci przed
dotychczasowym
i akcjonari
uszam
i.
a a
JJ
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niniejszym statutem majq
sprawach nieuregulowanych
zastosowanieprzepisy Kodeksu Spolek Handlowychi innych

2. W

aktowPrawnYch.
obowiqzujqcych
sp6NkibgdE ukazywadsiQ w Monitorzesqdowymi
3, OgNoszenia
Gospodarczym."
nadtq uchwaiq
glosowanie
zarzqdzil
Przewodniczqcy
Nastqpnie
stwierdzil,2e w
glosowaniuPrzewodniczqcy
Po przeprowadzonym
szesna6cie
oddano216'368(dwie$cie
uchwalq
glosowaniu
nadpowyZszq
osiem)waznychglos6wz 108.184(stoosiem
tysiqcytrzystaszes6dziesiqt
100%(sto procent)
cztery)akcji,stanowiqcych
tysigcysto osiemdziesiqt
spo{ki,za podjqciempowy2szeiuchwaiyoddano
kapitatuzakladowego
wszystkiegiosy,to jest 216.368(dwiescieszesnascietysigcytrzysta
osiem),glosowprzeciwnie oddano(,,0"giosow)'glosow
sze$6dziesiqt
wstrzymujqcychsiQ r6wnie2 nie oddano (,0" glos6w)' a zalem
przez
Przewodniczqcystwierdzil,2e pov,ry|szauchwafazostalapodjqta
ie.
nie jednoglo6n
Zgromadze
iczqcy przedstawiiuchwatq o

Ad 10 porzqdku obrad: ,rr;;,
tre5ci:nastqpujqcej

nr 16
,,UCHWALA
Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajnego
KGLS.A.
sp6lkiKorPoracja
z siedzibqw MoSciskach
z dnia8 maja2015roku
wsprawiepnyjgciaregulaminuWalnegoZgromadzenia
KGL
spolkipod firmq Korporacja
l. Nadzwyczfne walne zgromadzenie
na podstawie
$ 13 ust' 3 StatutuSpoNki
S.A. z siedzibqw Mo$ciskach
:--ia w brzmieniu nastqpujqcym
uchwalaRegulamin WalnegoZgromadzen
ZGROMADZENIA
WALNEGO
,,REGULAMIN
KGLSPOLKAAKCYJNA
SPOTKIKORPORACJA
z slEDzlBAW MOSCISKACH
nego wal nego
Regulamin uchwalonyuchwalqNadzwyczaj
Sp6lkinr 15 dnia 8 maja2015roku
Zgromadzenia
t ZAKRESREGULACJI
PODSTAWA
a A

.)+

s1
1

Regulamin
walnegozgromadzenia
zostaluchwalony
na podstawie
$
13 ust.3 Statutu.

2. Regulaminwalnego Zgromadzenia
okresrazasady oraz tryb
zwoiywania
i przeprowadzania
obradwalnegozgromadzenia
spotki.
DEFINICJE

s2
jestmowao:----------llekroc
w Regulaminie
1) Akcji

oznaczato jakqkolwiekakcjq Spolki i m i e n n q a l b o n a

o ka zi ci e l a

2) Akcjonariuszu- oznaczato osobgfizyczn4lubprawnq,jak r6wnieZ
jednostkgorganizacyjnq
nie posiadajqcq
prawnej,kt6ra
osobowo6ci
jest wpisanado ksiggiakcyjnejprowadzonej
przezZarzqdKorporacji
KGLS.A. lub jest uprawniona
z akqi na okaziciela;
za Akcjonariusza
uwa2asiq takzeodpowiednio
zastawnika
oraz uzytkownika
Akcjiw
jakijestkonieczny
zakresie,
przyslugujqcych
do realizacji
im praw,-----3) CzlonkuRady Nadzorczej- oznaczato czlonkaRady Nadzorczej
Sp6tki,w tym takzePrzewodniczqcego
i Wiceprzewodniczqcego
Rady
Nadzorczej
4) CzlonkuZarz4du- oznaczato cz{onkaZarzqduSpoiki,w tym takze
PrezesaZarzqduiWiceprezesaZarzqdu,
o ilezostatpowolany,
5) Przewodniczqcym Walnego Zgromadzenia
oznacza to
przewodniczEcego
WalnegoZgromadzenia
Spoiki,-----------6) RadzieNadzorczej- oznaczato Radg NadzorczqKorporacji
KGL

s.A.,-----7) Regulaminie- oznaczato niniejszyregulamin,--------8) Sp6lce - oznaczato spolkqakcyjnqpod firmq KorporacjaKGL S.A.z
siedzibqw MoSciskach,-----9) Statucie- oznaczato statutSpolki,
1O)WalnymZgromadzeniu- oznaczato Walne Zgromadzenie
Spolki,---- oznaczato Zarz4dSpolki.
11)Zarzqdzie
ZWOLANIEI ODWOLANIEWALNEGOZGROMADZENIA

s3
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przypadkuzwolaniawalnego zgromadzeniaprzez Radg
uchwatyWzezWalne
bqdzpodjqcia
lub Akcjonariuszy
Nadzorczq

1. w

Walnego
zwolaniaNadzwyczajnego
w przedmiocie
Zgromadzenie
zgromadzenia,jak r6wniez w przypadku Zqdania zwolania
NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzeniaprzez Akcjonariuszy,
ogloszeri i innych czynno$ci technicznychi organizacyjnych
WalnegoZgromadzenia
do zwolaniai przeprowadzenia
niezbgdnych
Zarzqd.--dokonuje
bqdz
walne zgromadzenie
zwolujqcyNadzwyczajne
2 . Akcjonariusze
sp6Ncena pi$mielub w postaci
jego zwolaniaprzedstawiq
zqdajqcy
informacjqo takim zwotaniub4d2 zqdaniuzwolania
elektronicznej
koniecznqdo
w szczeg6lno$ci
wrcz z niezbqdnqdokumentacjq,
-----o WalnymZgromadzeniu.
ogloszenia
dokonania
J.

Akcjonariuszezwolujqcy NadzwyczajneWalne Zgromadzenie,
poszczegolnych
jego zwolanialub Zqdaiqcyumieszczenia
ZEdajqcy
lub
WalnegoZgromadzenia
obradNadzwyczajnego
spraww porzqdku
przedstawiq
Sp6lcedokumenty
o Zgromadzenia
Walneg
Zwyczajnego
wskazujEce,2e przysluguje im uprawnienie do zwolania
Walnego Zgromadzenia,lqdania jego zwolania
Nadzwyczajnego

obrad'
spraww porzqdku
poszczeg6lnych
umieszczenia
bqd2Zqdania
4 . Z4daniezwolania Nadzwyczajnego WaInego Zgr omadzenia powinno
termin
porzqdekobradoraz proponowany
proponowany
wskazywa6
-------jegoodbycia.
Walnego
Akcjonariusze,ktorzy Zqdalizwo{aniaNadzwyczajnego
mogqwycofacswojezqdaniedo czasujego zwolania
Zgromadzenia
nadal2qdaiqcy
przezZarzqd.JednakielzelipozostaliAkcjonariusze,
zwolania Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, bgdq
Sp6tki,
kapitatuzakladowego
1120(ednq dwudziestq)
reprezentowali
ne Walne Zgromadzenie.
Zarzqdzwo+aNadzwyczaj
powinnosig odbydnajwczeSniej
Walne Zgromadzenie
6 . Nadzwyczajne
jak to bqdziemo2liwe,nie p62niejjednak niz.w terminiedwoch
Zarzqdowi|qdania,o ktorymmowa
miesiqcyod dnia przedstawienia
w ust. 1 powy2ei.

JO

7. z chwilq uzyskaniaprzez spolkq statusu spotki publicznejw
----------rozumieniu
kodeksuspotekhandlowych:
a) ogloszenieo walnym Zgromadzeniu,wrcz ze wszystkimi
wymaganymi informacjamii dokumentami,powinno byc
zamieszczone
na stronieinternetowej
spolki do dnia walnego
-----Zgromadzenia,
b) w ogtoszeniu
o zwolaniuWalnegoZgromadzenia
nalezywskaza6
adres poczty elektronicznej,
na ktory mogq byc kierowane
zawiadomieniao udzieleniu petnomocnictwaw postaci
elektron
icznej,-----c) w ogloszeniuo zwolaniuWalnego Zgromadzenianalezy wskazac
opis sposobuweryfikacjiwazno6cipelnomocnictwa
udzielonego
w
postacielektron
icznej.-------

s4
Moznaodwolaclub zmienicwarunkiodbyciazwolanegojuz Walnego

Zoromadzenia.
W

szczegolno6cimozna zmienic miejsce odbycia W alnego
Zgromadzenia
lubjegotermin.

Odwotaclub zmienicwarunkiodbyciaWalnegoZgromadzenia
mozez
waznych powodow tylko podmiot, kt6ry je

zwolal, z

tym

zastrze|eniem, ze jeZeli Walne Zgromadzenie zostalo zwolane na
24danieAkcjonariuszy,
Zarzqdmozeje odwotadlub zmienicwarunki
jego odbyciatylko na wniosektych Akcjonariuszy,
kt6rzyzqdalijego
zwolania.
Z zastrzezeniem wymagan, ktore kodeks sp6lek handlowych
przewidujedla zmian w porzqdkuobradwprowadzonychna zqdanie
Akcjonariuszy,zmiana warunk6w odbycia Walnego Zgromadzenia
powinnanastqpi6w ten sam spos6b,w jaki ogtoszonojego zwolanie.
Taka zmiana warunk6w odbycia Walnego Zgromadzeniawymaga
dokonanegona trzy tygodnie- a z chwilquzyskaniaprzez
og{oszenia
Spotkg statusu spoiki publicznejw rozumieniu kodeksu spolek
- na 26 (dwadzie6cia
sze6c)dni przedterminemWalnego
handlowych
-----Zoromadzenia.
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4 . OdwolanieWalnegoZgromadzenia
moze nastqpiiw kazdymczasie
a2 do chwilijego rozpoczgcia.
Moznaodwola6WalneZgromadzenie
za pomocq5rodk6w,
kt6rezapewniqdotarcieinformacji
o odwolaniu
do Akcjonariuszy.
6

OdwolanieWalnego Zgromadzenialub zmiana warunkowjego
odbycianie powinnyuniemozliwia6
lub ogranicza6,
Akcjonariuszom
prawado uczestnictwa
w WalnymZgromadzeniu.------PRZYGOTOWANIE
WALNEGOZGROMADZENIA

s5
4t .

Projekty uchwai proponowanychdo

przyjqcia przez Walne

Zgromadzenie
oraz inne istotnematerialypowinnyby6 w miarg
mozliwoSci przedstawione Akcjonariuszom przed

Walnym

Zgromadzeniem
w czasie umozliwiajEcym
zapoznaniesig z nimi i
dokonanieich oceny.

2 . Lista Akcjonariuszyuprawnionych
do uczestnictwaw Walnym
powinnabyc wyNo2ona
Zgromadzeniu
w miejscuurzqdowania
Zarzqdu
natrzydni przeddatqodbycia
WalnegoZgromadzenia.
Z chwilq uzyskaniaprzez Sp6lkq statusu sp6lki publicznejw
rozumieniu kodeksu sp6lek handlowych lista Akcjonariuszy
uprawnionych
do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu,
o kt6rej
powinnazosta6przeslanana trzy dni przed
mowaw ust. 2 pov'ry2ej,
jezeliAkcjonariusz
datq odbyciaWalnegoZgromadzenia,
za2qdaljej
przeslania pocztq elektronicznqna wskazany adres przed
rozpoczeciem
biegutrzydniowego
terminu
OTWARCIE
WALNEGO
ZGROMADZENIA

s6
jest Przewodniczqcy
1 . Osobqotwierajqcq
Walne Zgromadzenie
Rady
Nadzorczejlub w jego zastqpstwieWiceprzewodniczqcy
Rady
Nadzorczej.Osoba otwierajqcaWalne Zgromadzeniemoze
podejmowac
wszelkiedecyzjeporzqdkowe,
niezbgdne
do rozpoczqcia
obradWalnegoZgromadzenia,
powstrzymujqc
sig od jakichkolwiek
innychrozstrzygnigi
merytorycznych
lubformalnych.
2 . Osobaotwierajqca
WalneZgromadzenie
ma obowiqzekdoprowadzi6
do niezwloczneg
o wyboru Przewodniczqcegowal nego Zgromadzenia.
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PRZEWODNtCZACY
WALNEGOZGROMADZEN
tA

s7
1. Ka2dyuczestnik
walnegozgromadzenia
ma prawokandydowac
na
Przewodniczqcego
jak rownie2
walnegoZgromadzenia,
jednq
zgtosic
kandydaturg na

Przewodniczqcego
warnego zgromadzenia.
Przewodniczqcym
walnego zgromadzeniamoze byi osoba spoza
jezelizostaiaupowazn
gronaAkcjonariuszy,
iona przezAkcjonari
usza.
2. Kandydatwpisany zostaje na listg zgloszonychna stanowisko
Przewod
niczqceg
o Walnego Zgromadze
nia po zlo2eniu
o6wiadczenia,
2e wyraZazgodq na kandydowanie.
Listgzgtoszonych
kandydatow
sporzqdza osoba otwierajqcawalne zgromadzenie.z chwila
-------ogioszenia
listyuwazasigjq za zamknigtE.
3

osoba otwierajqcawalne zgromadzenieczuwa nad prawidfowym
przebiegiem
glosowania,
a po jego przeprowadzeniu
oglaszawyniki
giosowan
ia.----------

.l' KandYdatury
na Przewodniczqcego
WalnegoZgromadzenia
poddaje
sig pod glosowaniew kolejnoscialfabetycznej.
z chwirqwyboru
okre6lonego kandydata na
Przewodniczqcegowalnego
-zgromadzenia
dalszych
kandydatur
niepoddajesiq podgiosowanie.
:

Osoba

otwierajqca

Walne

Zgromadzenie

przekazuje

Przewodniczqcemu
walnego zgromadzeniadalsze kierowanie
cbradami.
'

s8
?rzewodniczqcy
walnegozgromadzenia
powinienprzeciwdziaiac
w
szczegolnosci
naduZywaniu
przezuczestnikow
uprawnien
Walnego
Zgromadzeniai zapewnic respektowaniepraw Akcjonariuszy
mniejszoSciowych

'

Przewodniczqcy
walnegozgromadzenia
zarzqdzasporzqdzenie
listy
obecnoscizawierajqcejspis uczestnikowwalnego Zgromadzenia
-przyslugujqcych
wrazze wskazaniem
im akcji(przywilejow)
i glosow.

:

jest jednoczesnie
Jezeliuczestnik
walnegoZgromadzenia
czlonkiem
organuSpolki,
okoliczno6c
tq odnotowuje
siqna li6cieobecnoSci

:

Na liscie obecnoscipowinnibyc wskazanitakze pelnomocnicy
jako
Akcjonariuszy,
ich przedstawiciele,
a takze osoby dzialajqce
39
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osobamiprawnymilub upowa2nione
bqdqcych
organyAkcjonariuszy
za jednostkiorganizacyjne
do ich reprezentagiorazosobydziatraiEce
prawnej,o ktorychjest mowaw art' 331
osobowo6ci
nieposiadajqce
na lisciew razie
osoby te bqdq umieszczone
kodeksucywilnego.
bqd2w jego
do dzialaniaza Akcjonariusza
wykazaniaumocowania
imieniu.--podpisujelistg obecnosci
przewodn
icz4cywalnego zgromadzenia

o.

7.

podczasobrad'
jej wylozenie
o":azzapewnia
jest
KaZdy uprawnionydo udzialu w Walnym Zgromadzeniu
uzupe{nienia
i Zqdaniajej
listyobecno6ci
do przeglqdania
uprawniony
ia'--ia przezPrzewodniczqcegowal negozgr omadzen
lub sprostowan
przewodniczqcywalnego zgromadzeniazapewniaaktualizacjqlisty

zmieni
walnegozgromadzenia
jezeliw trakcieprzebiegu
obecnosci,
siqliczbajegouczestnik6w.
zarzqdzi
walnegozgromadzenia
Przewodniczqcy
B . w raziewqtpliwosci
uchwalq
podejmuje
walne zgromadzenie
listyobecnosci.
sprawdzenie
------*------listyobecnoSci'
sprawdzonej
zatwierdzenia
w przedmiocie
prawidlowoSc
L przewodniczqcywalnego zgromadzeniastwierdza
i jego zdolnoScdo podejmowania
zwolaniawalnego zgromadzenia
obrad'
porzqdkiem
objqtych
uchwalw sprawach
KOMISJASKRUTACYJNA

se
walnego

1 . z zastrzezeniempostanowiehustawy Przewodniczqcy

o
ZgromadzeniazarzEdzawybor trzyosobowejKomisjiskrutacyjnej,
ile przewidujeto porzqdekobrad albo zostaniezadecydowane
-----uchwalqWalnegoZgromadzenia.
wybieranisq sposr6duczestnik6w
2 . czionkowieKomisjiskrutacyjnej
-----WalnegoZgromadzenia.

KakdyuprawnionydouczestnictwawWalnymZgromadzeniuma
na czlonkaKomisji
jednq kandydaturQ
prawozglosi6do protoko{u
GlosowanieodbywasiQ na kazdegoz kandydat6w
Skrutacyjnej.
wyborutrzech
Z chwilqdokonania
alfabetycznym.
osobnow porzqdku
nie poddajesig
dalszychkandydatur
czlonkowKomisjiskrutacyjnej
podglosowanie.
40

Do obowiqzkow Komisji Skrutacyjnejnalezy czuwanie nad
prawidlowymprzebiegiemglosowanprzewidzianych
porzqdkiem
obrad bqd2 uchwalqWalnegoZgromadzenia,
liczenieoddanych
pzez wskazanielqcznejliczby
glosow,ustalaniewynik6wglosowania
gtos6wwaznych,liczbyglosow,,2a",,,ptzeciw"
oraz ,,wstrzymujqcych

i.
&l

Walnego
siq" i podawanietych wynikow Przewodniczqcemu

i
'

i
i

'

*

i

. T,'
{$"
:

innych
ogloszenia
orazwykonywanie
w celudokonania
Zgromadzenia
n.----------zaniem gtosowa
ch z przeprowad
czynnoSci zwiqzany

l

powiadomienia
ma obowiqzekniezwiocznego
KomisjaSkrutacyjna
w
o nieprawidlowoSciach
WalnegoZgromadzenia
Przewodniczqcego
----------glosowania,
przebiegu
Dokumentyzawierajqcewyniki glosowania(protokoiy Komisji
nei oraz
nej),podpisujqwszyscyczionkowieKomisji Skrutacyj
Skrutacyj
ia.-----niczqcyWalnegoZgromadzen
Przewod
OBRADYWALNEGOZGROMADZENIA

s10
mogq by6 obecnitakze biegiy
PodczasobradWalnegoZgromadzenia
rewident,dyrektorzy,kierownicyi inni pracownicySpolki zaproszeni
przez ZarzqdSpofki- w czasierozpatrywaniapunktu porzqdkuobrad
tych
dotyczqcegoaspekt6wlezqcychw zakresieodpowiedzialno6ci
osob oraz eksperci zaproszeni przez organ zwoluiqcy Walne
Zgromadzenie w czasie rozpatrywaniapunktu porzqdku obrad
ocenyekspertow,bqdL
dotyczqcegoaspektowbgdqcychprzedmiotem
- w czasie rozpatrywania
- po wyraZeniuzgody wzez Akcjonariuszy

i

obrad.--innychpunktowporzqdku
Walnego
w ust. '1 powyzejnie sq uczestnikami
Osobywymienione
-----prawado g{osowania.
oraznieposiadajq
Zgromadzenia

s1 1
.

Realizacjq porzqdku obrad zapewnia Przewodniczqcywalnego
Z g ro ma d ze n i a .
ma p ra wozadawaniapytanobecnymna sali czionkom
A kcj o n a ri u sz
organow spolki w ka2dej sprawie objgtej porzqdkiem obrad. o
kolejno6ci zadawania pytan

decyduje kolejno6c zgloszen.

Walnego Zgromadzeniamo2e udzielacglosu poza
PrzewodniczEcy
41
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lub zaproszonym
cztonkomzarzqdu,Rady Nadzorczej
kolejnosciq
ekspertom
J,

jakie
podajedo wiadomosci,
walnego zgromadzenia
Przewodnicz4cy
wnioski dotyczqceprojektuuchwalywptyngtyi ustala kolejnoS6
---------gtosowania.

uczestnik6w
wniosk6worazglosowposzczeg6lnych
4 . Po wyczerpaniu
g -------------Przewodn iczqcywal nego zgromadzeniazamykadyskusj
do podjqcia
nad uchwa|ami,
do g|osowania
5 , Przedprzystqpieniem
okreslonej
ktorychwymaganejest przez ustawq reprezentowanie
sprawdza,czy
walnego zgromadzenia
liczbyakcji,Przewodniczqcy

naWa|nymZgromadzeniureprezentowanejestwymaganekworu
- przypomina
uchwaty
oraz-o irejestto cerowez uwagina przedmiot
poszczegolnych
o zakresie wykonywaniaprawa glosu pzez
Akcjonariuszy.-----od wniosku
Glosowanienad wnioskamiodbywa sig poczqwszy
glosuje
nadwnioskami,
glosowania
najdalejidqcego.Po zakonczeniu
przyjqtewnioski'W
siQ nad projektemuchwaly,uwzglqdniajqcym
poddaje
pierwszejkolejno6ci PrzewodniczEcywa Inego zgromadzenia
z inicjatywy
od podmiotu,
projektyuchwalpochodzqce
podglosowanie
kt6regodosziodozwolaniaWa|negoZgromadzenia.------na walnym Zgromadzeniujest
7 . Glosowaniekorespondencyjne
---niedopuszczalne.
8. PrzewodniczqcyWa|negoZgromadzenianiemoZesamodzie|ni

obrad,zmienia6kolejnosciposzczeg6lnych
usuwacsprawz porzqdku
nie
podobradysprawmerytorycznych
jegopunkt6worazwprowadza6
o zwolanie
objqtych porzqdkiem obrad' Jednak wniosek
orazwnioskio charakterze
walnego zgromadzenia
Nadzwyczajnego
w
mimo2e niebytyumieszczone
mogEbyc uchwalone,
porzqdkowym
obrad.
porzqdku
nad kaadqzuchwalPrzewodniczqcy
po przeprowadzeniu
glosowania
stwierdza,i|e g|os6woddano'i|e g|osow
Wa|negoZgromadzenia
oraz ile
oddanoza uchwalq,ile glos6woddanoprzeciwkouchwale

bytog|osowwstrzymujqcychsiq.NastgpniePrzewodniczqcypoda

A1

1L

jaka wielkoscglosowbyia wymaganadla skutecznego
powziqcia
uchwaiyotazczy uchwalazostalaskutecznie
podjqta.
10. Przewodniczqcy
zapewniaosobom zglaszajqcymsprzeciwwobec
uchwaiy,
mozliwoSc
-----__
zwiqzlego
uzasadnienia
sprzeciwu.
11. Po wyczerpaniuporzqdkuobrad przewodniczqcy
zamykawalne
-----Zgromadzenie.

s12
1 Przewodniczqcywalnego Zgromadzeniamoze zarzqdzicprzerwy
porzqdkowe
w obradach,
niestanowiqce
odroczenia
obrad.
porzqdkowq
2 PrzezprzerwQ
rozumiesig przerwqtnruajqcq
nie dluzejniz
120 (stodwadziescia)
minut, uzasadnionE
w szczegolnosci
potrzebq:
sformulowaniawniosku, dokonania ostatecznejredakcji tresci
podejmowanej uchwaly, sformuiowaniapoprawki do uchwaly,
skorzystania
z pomocyobstugiprawnejspotki,powielenia
material6w
dlaAkcjonariuszy.
Po wznowieniuobrad po przerwie porzqdkowejprzewodniczqcy
walnego zgromadzenia zarzqdza ponowne sprawdzenie risty
g B ust.B stosujesigodpowiednio.---obecnoSci.
Postanowienia
w przypadkukoniecznosci
ogloszenia
innejprzerwyniz porzqdkowa
przedluzenia
lub konieczno6ci
przenvyporzqdkowej,
wymaganajest
uchwaiaWalnegoZgromadzen
ia,------Przerwynie mogqmiecna celuutrudniania
Akcjonariuszom
wykonania
ct oraw.

'

s13
Z chwilq uzyskania przez Spotkq statusu spotki publicznej w
rozumieniu kodeksu spo{ek handlowych peinomocnictwo do
iczestniczeniaw walnym Zgromadzeniu
i wykonywaniaprawa glosu
ir:oLabyc udzielonew postacielektronicznej.-*---*

:

c

udzieleniu pelnomocnictwaw postaci elektronicznej nale2y

zawiadomic Sp6lkq na adres poczty elektronicznejwskazany w
cgioszeniuo zwolaniuWalnegoZgromadzenia,
dokladajqcprzy tym
,,'rszelkich
staran,aby mozliwabyia skutecznaweryfikacjawaznosci
pelnomocnictwa.
W tresci pelnomocnictwanale2ywskazac numery
PESEL oraz serie i numery dowod6w tozsamo6ci (paszportow)
43
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mocodawcyipe|nomocnika.Wrazzzawiadomieniemoudzie|eniu
przesylaskan
Akcjonariusz
w postacielektronicznej
pelnomocnictwa
udzielonegopetnomocnictwa'skanydowodowosobistychlub
Akcjonariusza (jako
paszportow pozwalajqce zidentyfikowa6
-----pelnomocnika'
i ustanowionego
mocodawcq)
3'Wprzypadkugdype|nomocnictwaudzie|aosobaprawna|ub
jednostkaorganizacyjna,okt6rejmowawart'33lkodeksucywilnego'

Akcjonariuszjakomocodawcadodatkowoprzesylaskanodpisuz
jestzarejestrowany'----w ktorymmocodawca
rejestru,
udzieleniu
zawiadomienie o
4. Akcjonariusz przesyiajqcy
do Spolki adres poczty
pelnomocnictwaprzesylajednocze6nie

e|ektronicznejoraznumertelefonuAkcjonariuszaipetnomocnika,z
sig z
ktorychSp6tkabqdzie mogla komunikowa6
po5rednictwem,
i jegopelnomocnikiem'
Akcjonariuszem

5.Przeslaniedrogqe|ektronicznqdokumentowiinformacjiwskazany
wust.2,3i4powy2einiezwalniazobowiqzkuprzedstawieniaprzez

pelnomocnika,przysporzqdzaniu|istyobecnoScios6buprawniony
sp6tki, dokumentow
do uczestnictwaw walnym Zgromadzeniu
jegoidentYfikacji'
sluzqcYch

6.WeryfikacjawaZnoScipetnomocnictwaudzielonegoWposta

e|ektronicznejmotepo|ega6miqdzyinnyminazwrotnympytaniuw

formieelektronicznejlubtelefonicznejdoAkcjonariuszalub

pelnomocnikawce|upotwierdzeniafaktuudzie|eniapetnomocnictw

jegotre6ci,aWraziepowziqciawqtp|iwo6;cinadokonanieinnyc
czYnno6ci'--*----niezbqdnYch

T . Z a s a d y d o t y c z q c e i d e n t y f i k a c j i A k c j o n a r i u s z a s t o s u j e s --iqodpowiedn
pelnomocnictwa'
udzielonego
sp6tkio odwolaniu
do zawiadomienia
PoWoLYWANIEIoDWoLYWAN|EczLoNKoWRADYNADzoRczEJ

s14

wyb6r CzlonkowRady
1. W zakresie,w jakim Statut dopuszcza
NadzorczejpftezWa|neZgromadzeniestosujesiqpostanowienia
ponlzsze.

przedstawianesq

na Cztonkow Rady Nadzorczej
2. KandYdatury
Dtzez
podczas Walnego Zgromadzenta
44

AkcjonartuszY

co najmniej 1110 (.yednqdziesiqtq) kapitalu
reprezentujqcych
zakfadowego.--------3. Po

zamkniqciu listy kandydatow PrzewodniczqcyWalnego

zarzqdzaoddzielneglosowanianad poszczeg6lnymi
Zgromadzenia
--alfabetycznej.
rami w kolejnoSci
kandydatu
4. Walne Zgromadzeniepodejmujeuchwalgw przedmiocieokre6lenia
wynagrodzeniaCzlonkowRady Nadzorczej----------KONCOW E
P OS T ANOW IENIA

s15
1. Kosztyzwiqzanez odbyciemWalnegoZgromadzeniaponosiSpotka.--2. OrganizacjaWalnego Zgromadzenia nale?ydo obowiqzkowZarzqdu'
zarzqd zapewnia obstugq administracyjnq,technicznq i prawnq
ia.------WalnegoZgromadzen
3 . R eg u l a mi nWa l n e g o Z g romadzeniajest udostqpnionyw siedzibie
Spotki,a od momentuuzyskaniaprzezSpotkqstatususpolkipublicznej
takze na stronieinterneiowej
w rozumieniukodeksuspolekhandlowych
Sp6iki."--fl, Niniejszauchwalawchodziw Zycie z dniem wydania przez wla6ciwy
Sed postanowieniaw przedmiociewpisania zmian dotyczqcychS I
Statutu Spoiki objqtych niniejszym aktem notarialnym w Rejestrze
KrajowegoRejestruSqdowego.Z tym dniem traci moc
Przedsiqbiorcow
z dnia20 gr udnia2002 r oku."
R e g u l a miw
n a l n e g o zg ro madzenia
-----------Nastgpnie Przewodn iczqcy zarzqdzilglosowanie nad tq uchwalq.
Po przeprowadzonymgNosowaniuPrzewodniczqcystwierdzit, 2e w
nad powylszquchwalqoddano216'368(dwieScieszesnascie
g{osowaniu
osiem)waznychglos6wz 108.184(sto ostem
tysigcytrzystasze6cdziesiqt
tysiqcysto osiemdziesiqtcztery)akcji,stanowiqcych100% (sto procent)
kapitatuzakladowegoSp6lki,za podjgciempowy2szejuchwaiyoddanc
wszystkieglosy, to jest 216.368 (dwie6cieszesna6cietysiqcy trzysta
szef6dziesiqtosiem), glos6w przeciw nie oddano (,,0"glosow),giosot''r
wstrzymujqcychsiQ rowniez nie oddano (,,0" gfosow), a zatent
Przewodniczqcystwierdzil,Ze powyLszauchwaia zostala podjqta pQez
ie.
ie jednoglo6n
Zgromadzen

A<

1J

'p ,,_

przedstawiiuchwalg o
Ad 11 porzEdku obrad: Przewodniczqcy
nastgpujqcej
treSci;
A nr 17
,,UCHWAL
WalnegoZgromadzen
ia
Nadzwyczajnego
spolkiKorporacjaKGLS.A.
z siedzibqw Mo6ciskach
,.5

z dniaI maja2015roku
w sprawie uchylenia RegulaminuRady Nadzorczejz 20 grudnia 2002
roku
sp6lkipod firmq KorporacjaKGL
WalneZgromadzenie
1, Nadzwyczalne
z dnia
RadyNadzorczej
uchylaRegulamin
S.A.z siedzibqw Mo6ciskach
20 grudnia2002roku.----lf. Niniejszauchwalawchodziw 2yciez dniem uchwaleniapzez Rade
NadzorczqSpotki nowego RegulaminuRady Nadzorczejzgodnie z
--------jej na podstawie$ 9 StatutuSp6lkiuprawnieniem."
przyslugujqcym
NastgpniePrzewodniczqcyzarzqdzilglosowanienad tq uchwalq
Po przeprowadzonymglosowaniu Przewodniczqcystwierdzil, 2e '.'r
gfosowaniunad powyhszquchwalqoddano216.368(dwie5cieszesnasc;3
osiem)waznychglosowz 108.184(stoosre?tysigcytrzystasze66dziesiqt
tysiqcysto osiemdziesiqtcztery)akcji, stanowiqcych100% (sto procer:
kapitaluzakfadowegoSpolki, za podjqciempowylszej uchwaly oddarc
wszystkie glosy, to jest 216.368 (dwie6cie szesna6cietysigcy trzysia
osiem), glosow przeciwnie oddano (,,0"giosow),giosc',',
sze6cdziesiqt
wstrzymujqcychsiq rowniez nie oddano (,,0" glosow), a zeie='
Przewodniczqcystwierdzil,2e powy|sza uchwala zostala podjqta piz.r

Zgromadzenie jednoglo6nie.
wniosk6w
niebyto,
Ad 12 porzqdkuobrad:Wolnych
Ad 13 porzqdku obrad: Wobec wyczerpaniaporzqdku obra;
Przewodniczqcy zamknql Zgromadzenie zalqczajqc do

orygtr'a{-

protokolu
niniejszego
listqobecno3ci
$ 1. Wypisytego aktumoZnawydawacSpolcelubjej peinomocnikom
"',
je
n,
p
ponosi
Sp6lkauiszczajqc rzelewe
dowolnej
liczbie.Kosztytegoaktu
tegoaktuwynoszq:--$ 2. Kosztysporzqdzenia
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- ty:-"e* :r.s, ^:tarialnejna podstawie
$ 9 ust. 1 pkt 2) rozporzqdzenia
z dnia28.06.2004rokuw sprawie
mrns::a:;'a..,:rriwoSci
maksymalnych
. : z .U . 2 2 0 1 3r . ,p o z . 2 3 7-)-1 . 1 0 0 , 0z0l o t y c h ;
r i..'s . - : , o i ? r i a l(n1e. ij D
stai,,'e

\ ' \
'

ii\J
'fi
;

- !:-"e-- :::aiku od towar6wi uslug ptzy zastosowaniu
stawki w
\,ry.s:/.:s:23','cod czynno6cinotarialnej
na podstawieart. 41 ustawyz
cn,a'' *.?i.a 2004r. o podatku
od towar6wi uslugt.j.:Dz.U.z 2011r.,
Nr'-'

- 2 5 3 , 0 z0 l o t e .

t c z . 1 0 5 4 2 ez m . ) - - - - - -

Pocaikuod czynnoscicywilnoprawnych
nie pobranow zwi4zkuz art' 1
'isra\,,yz dnia I wrze6nia 2000 roku o podatku od czynno5ci
cr,'/rlnoprawnycn.
Akt ten zostalodczytany,przyjgtyi podpisany.
\a orr ginalewla5ciwepodpisy Przewodnicz4cego
i NotariuszaTomaszaWojciechowskiego.-------

R.eperrorium
o * / 9 ig /20ts--------\!'1pis ten zostalwydany dla Sp6&i
D o p o b r a n i a: - - - - - - - - - - - - - - - ntulem taks-vnotarialnejna podstawie$ i3 pkt. 2rozporz4dzeniaMinistra SprawiedliwoSciz dnia 28 czerwca
2004 r. rr sprau'iemaksyrnaLnych
stawektaksy notariahej (t.j.: Dz. U. 22013 r. poz. 237)-282,- zl;
- f;4ulem podatku od towar6w i uslug, przy zastosowaniustawki 23oh, na podstawie al"t.41 ustawy z dnia 11
marca2004 r. o podatkuod towar6wi uslug (t. j.: Dz. U. 22011 r., Nr 177, poz. 1054ze m.)-------------64,86zl.
--346,86zl.
Razem do pobrania :--------------Warszawa,dnia osmegomaja dwa tysi4cepiptnastegoroku ----------
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