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A K T  N O T A R I A L N  Y
Dnia 6smego maja dwa tysiqce pigtnastego roku (0g.05.2015 r.), ja,
Tomasz wojciechowski, notariusz w warszawie, prowad zEcy Kancerarig
Notarialnq w warszawie przy ulicy Koszykowej numer 60162lokal numer
36, tamze, sporzqdzilem protok6i z odbytego tam w mojej obecnosci
Nadzwyczajnego warnego zgromadzenia sporki pod firmq Korporacja
KGL sp6lka Akcyjna z siedzibq w MoSciskach (dalej zwanej rowniez
,,sp6lkq" lub ,,Korporacja KGL s.A.") - pod adresem: ur. postgp u nr 20,
Mosciska' 05-080 poczta lzabelin, wpisanej do Relestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sqdowego , prowadzonego przez sqd Rejonowy dra
m'st warszawy w warszawie, XrV wydziai Gospodarczy Krajowego
Rejestru sqdowego pod numerem KRS: 0000092741, Nrp: 11g1624643,
stosownie do okazan ej przy tym akcie - w formie wydruku z centrarnej
Informacji Krajowego Rejestru sqdowego - Informacji odpowiadaiqcej
odpisowi aktualnemu z Rejestru przedsiqbiorcow, pobranej w dniu B maja
2015 roku, na podstawie art.. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpni a 1gg7
roku o Krajowym Rejestrze sqdowym (rdentyfikator wydruku:
Rp t927 41 / 1 8 t20 150s 08 093 647)._-_____

P R O T O K O L
Ad 1 porzqdku obrad: Nadzwyczajne warne Zgromadzenie sporki
(zwane dalej rowniez ,,zgromadzeniem',) otworzyr pan Krzysztof
Gromkowski, wediug oswiadczenia prezes Zarzqdu spotki i jej
akcjonariusz. ---------

Pan Krzysztof Gromkowski oswiadczyl, 2e w dniu dzisiejszym w lokalu
tutejszej kancerarii notariarnej odbywa si? bez formarnego zworania
Nadzwyczajne walne Zgromadzenie spolki, a nastgpnie zglosil wtasnq
kandydaturg na przewodniczqcego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie
zgioszono

Nastgpnie Fan Krzyszrof Gromkowski zaproponowai podjgcie w
glosowaniu tajnym uchwaty o nastgpujqcej treSci: ___________
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,,UCHWALA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zg romadzen ia

sp6lki Korporacja KGL S.A.

z s iedzibq w MoSciskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie wyboru Pnewodniczqcego Nadzwyczainego Walnego

Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja KGL S A z siedzibqw

MoSciskach uchwala co nastgpuje:-------

Wybrac Pana Krzysztofa Gromkowskiego jako Przewodniczqcego

N adzwyczaj nego Wal n ego Zgromadzen ia Sp6lki. "-----------

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczqcy stwierdzii 2e w

glosowaniu nad pov,rylszq uchwalq oddano 216,368 (dwie6cie szesnascie

tysiqcy trzysta sze6ddziesiqt osiem) waznych glos6w z 108.184 (sto osiem

tysigcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 100% (sto procent)

kapitalu zakladowego Sp6tki, za podjqciem powy2szej uchwaiy oddano

216.368 (dwie6cie szesnaScie tysigcy trzysta szeSidziesiqt osiem) glosow,

glos6w przeciw nie oddano (,,0" glos6w), glosow wstrzymujqcych siQ

rowniez nie oddano (,,0" glosow), a zatem Przewodniczqcy stwierdzit, ze

pov'ry2sza u chwala zostala podjqta pzez Zgr omadze n ie j ed n ogios n ie. -----

To2samoSi Przewodniczqcego, pana Krzysztofa Stanislawa

Gromkowskiego, uzywajqcego imienia ,,Krzysztof", syna Witolda i

Wadyslawy, zamieszkalego: 05-080 Truskaw, ul, Lipkowska 25, PESEL:

62072507531, czyniqcy notariusz stwierdzil na podstawie okazanego

dowodu osobistego numer AHP529855, z terminem wazno6ci do dnia 23

grudnia 2015 roku. Wyzej powolany zapewnil, 2e dane zawarle w Jego

dowodzie osobistym, okazanym przy tym akcie, nie ulegiy zmianie

Przewodniczqcy o6wiadczyl, 2e proponowany porzqdek obrad

Zgromadzenia obejmuje: --------

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i v,iybor

Przewodniczqcego Zgromadzen ia; ------

2) Stwierdzenie zdolnosci Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia :c

podej mowan ia uchwal; ----------

3) Przyjqcie porzqdku obrad;-------------------
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4) Podjqcie uchwal w sprawie odwoiania czlonkow Rady Nadzorczej;____
5) Podjqcie uchwal w sprawie powolania czlonkow Rady Nadzorczej;____
6) Podjgcie uchwaiy w sprawie podzialu akcji spotki i zniesienia

uprzywilejowania czgsci akcji Spoiki;-----___-_

7) Podjqcie uchwaiy w sprawie zmiany statutu spotki zwiqzanej z
uchwatq w sprawie podziaiu akcji Spolki i zniesienia uprzywilejowania
czqSci akcji Spolki; ----------

B) Podiqcie uchwaty w sprawie pozostafych zmian statutu spotki;--------
9) Podjgcie uchwaty w sprawie przyjqcia tekstu jednolitego statutu

Spoiki;---

10)Podjgcie uchwaiy w sprawie przyjqcia Regulaminu walnego
Zgromadzenia; ------

11)Podjgcie uchwaiy w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej
z dnia 20 grudnia 2002 roku; -----

'12)Wolne wnioski;

1 3) zamknigcie ob rad N adzwyczaj neg o wa I n eg o zgr omadzen ia. ---------

Ad 2 porzqdku obrad: Przewodniczqcy sprawdzii l istg obecnosci,
podpisai iq i stwierdzii, 2e na Zgromadzeniu obecni sq wszyscy
akcjonariusze spotki - uprawnieni do udzialu w Zgromadzeniu, a zgodnie z

$ 13 ust. 1 statutu spolki walne zgromadzenia mogq odbywac sig takze w
warszawie. Nastqpnie Przewodniczqcy oswiadczy{, 2e dzisiejsze
Zgromadzenie odbywa sig bez formalnego zwolania, w trybie art. 405
Kodeksu spolek handlowych, a wobec faktu, 2e na Zgromadzeniu
reprezentowany jest caty kapital zakladowy Sp6tki, a nikt z obecnych nie
zgiosil sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia ani wniesienia
poszczegolnych spraw do porzqdku obrad, zgromadzenie odbywa sig
prawidlowo i zdolne jest do podejmowaniawa2nych i skutecznych uchwal,
mimo braku formalnego zwoiania

Ad 3 porzqdku obrad: Przewodniczqcy poddat pod giosowanie uchwalg o
nastqpujqcej tre6ci:- ------------------

, ,UCHWALA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zg romadzen ia

sp5lki Korporacja KGL S.A.

z siedzibq w MoSciskach
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z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie pnyiqcia Ponqdku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spolki Korporacja KGL S.A' z

siedzibq w MoSciskach uchwala co nastqpuje:------

Nadzwyczajne walne Zgromadzenie sp6lki Korporacja KGL S'A' z

siedzibq w Mosciskach przyjmuje nastgpujqcy porzqdek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybor

Przewod n iczqcego Zgromadzen ia; --*--

2) Stwierdzenie zdolno$ci Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do

podejmowan ia uchwat;---------

3) Przyjgcie Porzqdku obrad;----

4) Podjqcie uchwal w sprawie odwolania czlonkow Rady Nadzorczej;----

5) Podjqcie uchwal w sprawie powotania czlonk6w Rady Nadzorczej;---

6) Podjqcie uchwaty w sprawie podzialu akcji Spolki i zniesienia

uprzywilejowania czqsci akcji Spotki;-----------

7) Podjgcie uchwaly w sprawie zmiany statutu spotki zwiqzane) z

uchwalq w sprawie podzialu akcji Sp6lki i zniesienia uprzywilejowania

czq6ci akcji SP6tki; --------

g) Podjgcie uchwaiy w sprawie pozostaiych zmian statutu Spolki;--------

9) Podjgcie uchwaly w sprawie przyjqcia tekstu jednolitego Statutu

Sp6lki;-----

10)Podjgcie uchwaly w sprawie przyiqcia Regulaminu walnego

Tgromadzenia; ------

11)Podjgcie uchwaiy w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej

zdnia2O grudnia 2002 roku; ------

12)Wolne wnioski;

1 3) Zam kn igcie ob rad N adzwyczaj neg o wa I neg o zgr omadze n i a. --------- --

Nastqpnie Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad tq uchwalq

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczqcy stwierdzil, 2e w

glosowaniu nad powyzszq uchwalq oddano 216.368 (dwieScie szesna5cie

tysigcy trzysta sze6cdziesiqt osiem) waznych glosow z 108.184 (sto osiem

tysiEcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 100% (sto procent)

kapitatu zakladowego Spolki, za podjgciem powyZszej uchwaiy oddano
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wszystkie glosy, to jest 216.368 (dwiescie szesnascie tysigcy trzysta
szescdziesiqt osiem), glosow przeciw nie oddano (,,0" giosow), glos6w
wstrzymujqcych siQ r6wniez nie oddano (,0,' glos6w), a zatem
Przewodniczqcy stwierdzil, 2e powylsza uchwala zosta{a podjgta przez
Zgr omadzen ie jedn oglo6 n ie,

Ad 4 porzqdku obrad: Przewodniczqcy zaproponowar podjgcie w
glosowaniu tajnym uchwaiy o nastgpujqcej tre6ci: -----------

,,UCHWALA nr 3

Nadzwyczajnego Wa I ne go Zgromadze n ia

sp6lki Korporacja KGL S.A.

z s iedzibq w MoSciskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie odwolania Pani Boieny Kubiak z Rady Nadzorczej spotki

1. Nadzwyczalne walne zgromadzenie sp6lki pod firmq Korporacja KGL

s.A. z siedzibq w Mosciskach na podstawie g g ust. 4 statutu sp6lki

postanawia odwolac Paniq Bozenq Kubiak z Rady Nadzorczej sp6tki. ------

2. Uchwaia wchodzi w Zycie z dniem podjgcia".

Nastqpnie Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie tajne nad tq uchwaiq. -----

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczqcy stwierdzir, ze w

glosowaniu nad powyzszq uchwaNq oddano 216.368 (dwieScie szesnaScie

tysiqcy trzysta sze6cdziesiqt osiem) waznych giosow z 108.184 (sto osiem

tysigcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych i00% (sto procent)

kapitalu zakladowego spolki, za podjgciem powyzszej uchwaiy oddano

wszystkie glosy, to jest 216.368 (dwiescie szesnascie tysiqcy trzysta

sze6cdziesiqt osiem), glos6w przeciw nie oddano ("0" giosow), glosow

wstrzymujqcych sig rowniez nie oddano (,,0" glosow), a zatem

PrzewodniczEcy stwierdzii, 2e powy2sza uchwala zostara podjqta przez

Zgr omadze n ie jed n ogtoS n ie.

Przewodn iczqcyzapropono*r, o"oju;" * glosowaniu ta.lnym uchwaly o

nastqp ujqcej treSci :--

,,UCHWAL A nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zg romadzen ia

sp6lki Korporacja KGL S.A.
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z siedzibq w Mo6ciskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie odwolania Pani Hanny Skibifrskiej z Rady Nadzorczej

Sp6lki

1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spolki pod firmq Korporacja KGL

S.A. z siedzibq w Mo6ciskach na podstawie g 9 ust. 4 Statutu Spoiki

postanawia odwola6 Paniq Hannq Skibinskq z Rady Nadzorczej Spolki.----

2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia".

Nastgpnie Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie tajne nad tq uchwalq.-----

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczqcy stwierdzii, 2e w

glosowaniu nad pov,ryZszq uchwatq oddano 216.368 (dwie6cie szesnaScie

tysiqcy trzysta sze6ddziesiqt osiem) waznych giosow z 108.184 (sto osiem

tysiqcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 100% (sto procent)

kapitalu zakladowego Spolki, za podjgciem powylszej uchwaiy oddano

wszystkie glosy, to jest 216.368 (dwie6cie szesna6cie tysiqcy trzysta

szeS6dziesiqt osiem), glosow przeciw nie oddano (,,0" glos6w), glosow

wstrzymujqcych sig r6wnieZ nie oddano (,,0" glos6w), a zatem

Przewodnicz4cy stwierdzil, 2e pov'tylsza uchwala zostala podjgta przez

Zgr omadzen ie j ed n ogloS n ie.
!

Przewodniczqcy zaproponowal podjgcie w glosowaniu tajnym uchwaty o

nastqpujqcej tresci:-

,,UCHWALA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

sp6lki Korporacja KGL S.A.

z siedzibq w MoSciskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie odwolania Pani Lilianny Malgonaty Gromkowskiej z Rady

Nadzorczej Spolki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki pod firmq Korporacja KGL

S.A. z siedzibq w MoSciskach na podstawie $ 9 ust. 4 Statutu Spotki

postanawia odwoia6 Paniq Liliannq Malgorzatq Gromkowskq z Rady

Nadzorczej Spolki

t
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2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia."
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Nastgpn ie przewod n iczqcy zarzqdzirgrosowa nie tajne nad tq uchwalq. _____
Po przeprowadzonym glosowaniu przewodniczqcy stwierdzil, 2e wglosowaniu nad powyzszE uchwarq oddano 2.16.36s (dwiescie szesnascie
tysigcy trzysta szescdziesiqt osiem) waznych grosow z 10g.184 (sto osiem
tysiqcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 100% (sto procent)
kapitaiu zakradowego sp6{ki, za podjgciem powy 2szejuchwaty oddano
wszystkie gfosy, to jest 216.368 (dwiescie szesnascie tysigcy trzysta
szescdziesiqt osiem), glosow przeciw nie oddano (,,0,, gios6w), g{osow
wstrzymuiqcych sig rowniez nie oddano (,0,, g{osow), a zatem
Przewodniczqcy stwierdzii, ze powy2sza uchwara zostara podiqta przez
Zgromadzen ie jed n oglos n ie.

Przewodniczqcy zaproponowat podjgcie w grosowaniu tajnym uchwafi o
nastgpujqcej tre5ci;__

,,UCHWALA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spolki Korporacja KGL S.A,
z siedzibq w Mo6ciskach
z dnia g maja 2015 roku

w sprawie odworania pani Anety Lenaft z Rady Nadzorczej spotki
1. Nadzwyczalne warne Zgromadzenie spolki pod firmq Korporacja KGL
s.A. z siedzibq w Mosciskach na podstawie g g ust. 4 statutu spoiki
posianawia odworac paniq Anetg Lenart z Rady Nadzorczej sp6tki.
2. Uchwala wchodzi w 2yciez dniem podjgcia.,,
Nastqpnie przewodniczqcy zarzqdzir giosowanie tajne nad tq uchwaiq. ____
Po przeprowadzonym grosowaniu przewo dniczqcy stwierdzil, 2e w
giosowaniu nad powy2szq uchwarq oddano 216.368 (dwiescie szesnascie
tysiqcy trzysta szescdziesiqt osiem) waznych giosow z 1og.1g4 (sto osiem
tysiqcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 100% (sto procent)
kapitaiu zakradowego sporki, za podjgciem powy 2szej uchwaty oddano
wszystkie glosy, to jest 216,36g (dwiescie szesnascie tysiqcy trzysta
szeScdziesiqt osiem), glosow przeciw nie oddano (,,0,, gfosow), glosow
wstrzymujqcych siQ rownie| nie oddano (,,0,, gfosow), a zatem
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Przewodniczqcy stwierdzil, 2e powy2sza uchwala zostala podjqta pzez

Zgr omadzen ie jed n oglo6 n ie.

Ad s porzqdku obrad: ,,t"*;;; czEcy zaproponowal podjqcie w

glosowaniu tajnym uchwaiy o nastqpujqcej treSci: ----------*-

,,UCHWAI A nr 7

Nadzwyczaj nego Walnego Zgrornadzen ia

sp6lki Korporacja KGL S.A.

z siedzibq w Mo6ciskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie powolania Pani Lilianny Malgonaty Gromkowskiei do

Rady Nadzorczei SP6lki

1. Nadzwyczlne Walne Zgromadzenie spolki pod firmq Korporacja KGL

S.A. z siedzibq w Mo6ciskach na podstawie $ 9 ust. 1 Statutu Spolki

postanawia powolac Paniq Liliannq Malgorzatq Gromkowskq do Rady

Nadzorczej Spolki.

2. Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia"'

Nastqpnie Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie tajne nad tq uchwalq'-----

Po przeprowadzonym giosowaniu Przewodniczqcy stwierdzil, 2e w

glosowaniu nad powyzszq uchwalq oddano 216.368 (dwie5cie szesna5cie

tysigcy trzysta szeScdziesiqt osiem) waznych glos6w z 108'184 (sto osiem

tysiqcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 100% (sto procent)

kapitalu zakladowego Sp6tki, za podjgciem powylszei uchwaly oddano

wszystkie giosy, to jest 216.368 (dwie6cie szesnaScie tysiqcy trzysta

szeS6dziesiqt osiem), glosow przeciw nie oddano (,,0" gtosow), glosow

wstrzymujqcych siQ rowniez nie oddano (,,0" glos6w), a zalem

Przewodniczqcy stwierdzil, 2e powylsza uchwala zostaia podjqta przez

Zgromadzen ie jed n oglo6 n ie.

P rzewod n iczqcy zapropo nowal ,";;" w gtosowaniu tajnym uchwary o

nastgp ujqcej tre6ci : --

,,UCHWALA nr 8

Nadzwyczaj nego Wal nego Zgr omadzenta

sp5lki Korporacja KGL S.A.

\



z siedzibq w Mo6ciskach

z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie powolania pani Hanny skibinskiej do Rady Nadzorczej

spolki i powierzenia jej funkcjiwicepnewodniczEcej Rady
Nadzorczej

1. Nadzwyczajne warne Zgromadzenie sporki pod firmq Korporacja KGL
s.A. z siedzibq w Mosciskach na podstawie g 9 ust. 1 statutu sporki
postanawia powola6 paniq Hanng skibinskq do Rady Nadzorczej spolki i
powierzyc jej funkcig wiceprzewodniczqcej Rady Nadzorczej
2. Uchwa|a wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.,,
N astgp n ie P rzewod n iczqcy zarzqdzir glosowa n ie tajn e nad tq u chwarq. _____
Po przeprowadzonym grosowaniu przewodniczqcy stwierdzil, 2e w
glosowaniu nad powyaszq uchwalq oddano 216.36g (dwiescie szesnascie
tysiqcy trzysta szescdziesiqt osiem) waznych giosow z 1oB.184 (sto osiem
tysigcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 1oo% (sto procent)
kapitatu zakladowego sp6lki, za podjgciem powy2szej uchwaiy oddano
wszystkie giosy, to jest 216.368 (dwiescie szesnascie tysiqcy trzysta
szesidziesiqt osiem), gros6w przeciw nie oddano (,0,, grosow), grosow
wstrzymuiqcych sig r6wniez nie oddano (,,0,, glosow), a zatem
Przewodniczqcy stwierdzil, 2e powylsza uchwata zostala podiqta przez
Zgromadzen ie jed n o glosn ie,

Przewodn iczqcy zaproponowat podjqciew glosowaniu tajnym uchwaly o
nastqpujqcej tre6ci:

,,UCHWALA nr 9

Nadzwyczajnego Wal nego Zgromadzen ia

spolki Korporacja KGL S.A.

z s iedzibq w MoSciskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie powolania pani Boieny Kubiak do Rady Nadzorczej
sp5lki i powierzenia jej funkcji pnewodniczqcej Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczalne walne zgromadzenie spolki pod firmq Korporacja KGL
s.A. z siedzibq w Mosciskach na podstawie g 9 ust. 1 statutu spolki
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postanawia powolac Paniq Bozenq Kubiak do Rady Nadzorczej Sp6tki i

powierzyc jej funkcjq Przewodniczqcei Rady Nadzorczej Spolki.

2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia'"

Nastgpnie Przewodniczqcy zarz4dzil giosowanie tajne nad tq uchwalq'-----

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczqcy stwierdzit, 2e w

glosowaniu nad powyzszq uchwalq oddano 216.368 (dwiescie szesna6cie

tysiqcy trzysta szeScdziesiqt osiem) waznych glos6w z 108.'184 (sto osiem

tysigcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 100% (sto procent)

kapitatu zakiadowego Sp6iki, za podjqciem powy?szei uchwaiy oddano

wszystkie glosy, to jest 216.368 (dwie6cie szesnaScie tysigcy trzysta

sze$ddziesiqt osiem), glosow przeciw nie oddano (,,0" glosow), glosow

wstrzymujqcych siQ r6wniez nie oddano (,,0" glosow), a zalem

Przewodniczqcy stwierdzil, 2e powyhsza uchwala zostala podjqta przez

Zgr omadze n ie jed n oglo5 n ie.

przewodn iczqcyzapropono*", o";;;" * gtosowaniu tajnym uchwaiy o

nastgpujqcej tre6ci:-

, ,UCHWALA nr 10

Nadzwyczaj ne g o Wa I n eg o Zgr omadzenia

sp6lki Korporacja KGL S.A.

z siedzibq w Mo6ciskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie powolania Pana Dawida Knysztofa Gromkowskiego do

Rady Nadzorczei SP6lki
'1. Nadzwy czajne Walne Zgromadzenie sp6lki pod firmq Korporacja KGL

S.A. z siedzibq w Mo6ciskach na podstawie $ 9 ust. 1 Statutu Spoiki

postanawia powoiad Pana Dawida Krzyszlofa Gromkowskiego do Rady

Nadzorczej Sp6lki.

2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjqcia"'

Nastqpnie Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie tajne nad tq uchwalq'-----

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczqcy stwierdzii, 2e w

g{osowaniu nad powylszq uchwalq oddano 216'368 (dwie6cie szesna6cie

tysiqcy trzysta szes6dziesiqt osiem) waznych gtos6w z 108.184 (sto osiem

tysigcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 100% (sto procent)
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kapitalu zakladowego spolki, za podiqciem powyzszej uchwaty oddano
wszystkie gfosy, to jest 216.368 (dwiescie szesnascie tysigcy trzysta
szeS6dziesiqt osiem), giosow przeciw nie oddano (,,0,, glosow), glosow
wstrzymuiqcych sig rowniez nie oddano (,,0,, gios6w), a zatem
Przewodniczqcy stwierdzil, 2e powy2sza uchwala zostala podjgta przez
Zgr omadze n ie j ed n ogioS n ie.

r k * *

Przewod n iczqcy zaproponowal podjgciew glosowaniu tajnym uchwaiy o
nastgpujqcej tre5ci:

, ,  UCHWAL A nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzen ia
sp6lki Korporacja KGL S.A.

z siedzibq w Mo6ciskach

z dnia 8 maja 2015 roku
w sprawie powolania Pana Tomasza Dziekana do Rady Nadzorczej

Sp6tki

1. Nadzwyczalne walne Zgromadzenie sp6lki pod firmq Korporacja KGL
s.A. z siedzibq w Mosciskach na podstawie g g ust. 1 statutu sp6iki
postanawia powoiac Pana Tomasza Dziekana do Rady Nadzorczej Spolki.
2. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.,,

Nastgpnie Przewodniczqcy zarzqdzil giosowanie tajne nad tq uchwalq._____
Po przeprowadzonym glosowaniu przewodniczqcy stwierdzil, 2e w
giosowaniu nad powy2szq uchwatq oddano 216.368 (dwiescie szesnascie
tysigcy trzysta szeS6dziesiqt osiem) waznych glosow z 108.1g4 (sto osiem
tysiqcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 100% (sto procent)
kapitaiu zakladowego spotki, za podjgciem powy2szej uchwaiy oddano
wszystkie glosy, to jest 216.368 (dwiescie szesna6cie tysigcy trzysta
szescdziesiqt osiem), glosow przeciw nie oddano (,,0" gfos6w), giosow
wstrzymujqcych siQ rowniez nie oddano (,,0,, glosow), a zatem
Przewodniczqcy stwierdzil, ze powyLsza uchwala zostala podjqta przez
Zgromadze n ie jed n ogtoS n ie.

Ad 6 porzqdku obrad: orr";;, iczqcy przedstawit uchwats o
nastgpujqcej tre6ci:-
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, ,UCHWAL A nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

sp6lki Korporacja KGL S.A.

z siedzibq w MoSciskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie podzialu akcii SpSlki oraz zniesienia upnywileiowania

czq6ci akcii Sp6lki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spotki pod firmq Korporacja KGL S.A.

z siedzibq w MoSciskach niniejszym uchwala co nastqpuje:

t.------------

1) Dokonuje sig podzia{u (splitu) akcji Sp6Nki (,,Akcje Spolki") poprzez

obnizenie warto6ci nominalnej Akcji Spolki z 50 zi (stownie: piq6dziesiqt

ziotych) na 1 zl (slownie: jeden zloty) oraz zwiqkszenie liczby Akcji Sp6lki

tworzqcych kapitai zakladowy Spolki ze 108.184 (slownie: sto osiem

tysigcy sto osiemdziesiqt cztery) Akcji Spolki o wartoSci nominalnej 50 zi

(slownie: piqcdziesiqt ziotych) kalda do 5.409.200 (stownie: pi96 milion6w

czterysta dziewigc tysiqcy dwie6cie) Akcji Sp6lki o warto6ci nominalnei 1 zl

(sNownie: jeden ztoty) ka2da.

2) Podziat (split) Akcji Spolki nastqpu je poprzez zamianq wszystkich Akcji

Spolki w stosunku 1:50 (slownie: jeden do pig6dziesiqt). W zwiqzku z

powyzszym zamienia sig kazdq 1 (sfownie: jednq) Akcjq Spoiki o warto6ci

nominalnej 50 z+ (slownie: piqcdziesiqt ztotych) kalda na 50 (slownie:

piq6dziesiqt) Akcji Sp6tki o warto5ci nominalnei 1 zl (slownie. jeden zloty)

kalda.---

3) Akcjom Spolki po podziale (splicie) nadaje sig nowe numery:

a) akcje imienne o numerach od 4-000001 do A-027046 otrzymujq

numery serii A od 4-000001 do A-1352300, ----------

b) akcje imienne o numerach od A-027047 do 4-054092 otrzymujq

numery serii A od A-1352301 do A-2704600,--------

c) akcje imienne o numerach od 4-054093 do A-081138 otrzymujq numery

serii A od A-2704601 do A-4056900, ----------

d) akcje imienne o numerach od 8-000001 do 8-027046 otrzymujq

numery seri i  B od 8-000001 do B-1352300

\
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4) W zwiqzku z podzialem AkciiSpolki nie dokonuje siq zmiany wysoko5ci
kapitalu zakladowego Sp6tki.

:\

1) Znosi sig uprzywilejowanie czqsci akcji imiennych
l iczbie 1.050.036 (slownie: jeden mil ion pigidziesiat

serii A w lqcznej

tysigcy trzydzielci
szeSd), to jest:

a) akcj i  imiennych o numerach seri i  A od 4-000001 do 4-350012 i  okresra
siq je jako akcje seri i  41,
b) akcj i  imiennych o numerachseri i  A od A-135230i do A_1702312 i
okreSla sig je jako akcje serii 41,

c) akcji imiennych o numerach serii A od A-2704601 do A_30 s4612 i
okreSla s ig je jako akcje ser i i  41,

w kazdym zakresie: to jest co do grosu oraz co do podziaru maiqtku
2) Znosi sig uprzywirejowanie czgsci akcji imiennych serii B w riczbie
350.012 (slownie: trzysta piqcdziesiqt tysigcy dwanascie), to jest:
a) akcj i  imiennych o numerach seri i  B od 8-000001do 8-350012 i  okreSla
sig je jako akcje serii B1
w ka2dym zakresie: to jest co do glosu oraz co do podzialu maiqtku
3) Dotychczasowe akcje imienne o numerach serii A od 4_000001 do A_
4-350012, o kt6rych mowa w punkcie 1 a) powy2ej otrzymuiq nastqpuiqce
numery seri i  41: od A1-000001 do A.1_350012;___________
4) Dotychczasowe akcje imienne o numerach serii A od A_1 3s23o1do A_
1702312, o ktorych mowa w punkcie 1 b) powy2ej otrzymuiq nastgpuiqce
numery seri i  Al ;  od ,A1-350013 do ,A1 -700024.

5) Dotychczasowe akcje imienne o numerach serii A od A_2704601 do A_
3054612, o ktorych mowa w punkcie 1 c) powyzej otrzymulq nastgpuiqce
numery ser i iA l :  od 41-700025 do 41_1050036;
6) Dotychczasowe akcje imienne o numerach serii B od 8_000001 do B_
350012, o ktorych mowa w punkcie 2 a) powy2ej otrzymuiq nastgpuiqce
numery ser i i  B1:  od B1-000001 do B1_350012,
7) Dotychczasowe akcje imienne o numerach:__________
a) serii A od 4-350013 do A-13s2300 otrzymuiq nastqpuiqce numery serii

1 a
I J

A; od 4-000001 do A-1002288,
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b) serii A od A-1702313 do A-2704600 otrzymujq nastgpujqce numery

serii A: od A-1 002289 do 4-2004576,--------

c) serii A od 4-3054613 do A-4056900 otrzymujq nastqpujqce numery

serii A: od ,4-2004577 doA-3006864.-----------

B) Dotychczasowe akcje imienne o numerach serii B od 8-350013 do B-

1352300 otrzymujq nastqpujqce numery serii B: od 8-000001 do B-

1002288."

Nastqpnie Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad tq uchwalq

Po przeprowadzonym giosowaniu Przewodniczqcy stwierdzii, 2e w

glosowaniu nad powylszq uchwalq oddano 2'16.368 (dwie6cie szesna6cie

tysigcy trzysta sze6ddziesiqt osiem) waZnych glosow z 108'184 (sto osiem

tysiqcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 100% (sto procent)

kapitatu zakladowego Sp6lki, za podjqciem powylszei uchwaiy oddano

wszystkie giosy, to jest 216.368 (dwie6cie szesnaScie tysigcy trzysta

szescdziesiqt osiem), glosow przeciw nie oddano (,,0" glos6w), glosow

wstrzymujqcych sig r6wniez nie oddano (,,0" glosow), a zatem

Przewodniczqcy stwierdzit, 2e powylsza uchwala zostaNa podjqta przez

Zgr omadze n ie jed noglo5 n ie.

Ad 7 porzqdku obrad: ,rr";;, iczqcy przedstawil uchwalq o

nastqpujqcej tre6ci:-

,,UGHWALA nr 13

Nadzwyczaj nego Walnego Zgromadzenia

sp6lki Korporacja KGL S.A.

z siedzibq w MoSciskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Sp6lki zwiqzanei z uchwalq w sprawie

podziatu Akcji Sp6tki izniesienia uprzywileiowania czq6ci Akcii

SPolki

W zwiqzku z uchwalq nr 12 w sprawie podziatu Akcji Spolki i zniesienia

uprzywilejowania czqsci Akcji Sp6iki zmienia sig tre56 Statutu Spotki

sporzqdzonego w kancelarii Zofii Krysik - notariusza w Warszawie w dniu

14 listopada 2001 roku, za Repertorium A numer 165612001, ostatnio

zmienionego uchwaiami zaprotokolowanymi aktem notarialnym

\
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sporzqdzonym w dniu 14 lutego 2014 roku przez Tomasza
wojciechowskiego - notariusza w warszawie, za Repertorium A numer
95512014, w ten spos6b, ze skresla sig tresc dotychczasowego $ 3 ustqp
1 staiutu spolki i nadaje sig g 3 ustgp 1 statutu spolki nowq nastgpuiqcq
tresc:

,,1. Kapital zakladowy sp6lki wynosi s.409.200,00 (slownie: pigc milionow
czterysta dziewiqc tysigcy dwiescie) z{otych i dzieli sig na s.4og.2oo
(slownie; piei milionow czterysta dziewigc tysiqcy dwiescie) akcji o
wartosci nominalnej po 1,00 (slownie: jeden) zloty kazda akcja, w tym:__-___
a) 3.006.864 (slownie: trzy miliony sze56 tysigcy osiemset sze6cdziesiat
cztery) akcje imienne uprzywilejowane seriiA, -
b) 1.002'288 (slownie: jeden milion dwa tysiqce dwiescie osiemdziesiat
osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, _____-_____

c) 1'050.036 (slownie: jeden milion piqcdziesiqt tysigcy trzydzie(;ci szes6)
akcji zwyktych imiennych lub na okaziciela serii 41, ------__

d) 350.012 (slownie: trzysta pigcdziesiqt tysiqcy dwanascie) akcji zwyklycn
imiennych lub na okaziciela seri i  B1

z czego przed zarejestrowaniem Spotki wplacona zostala kwota
4.056.900,00 (slownie: cztery miriony piqcdziesiqt szes6 tysigcy
dziewiq6set) ziotych.". ------------

Nastqp n ie P rzewod n iczqcy zarzqdzil grosowa n ie nad tq u chwalq. ------------

Po przeprowadzonym glosowaniu przewodniczqcy stwierdzil, 2e w
giosowaniu nad powy2szq uchwaiq oddano 216.368 (dwiescie szesnaScie
tysiqcy trzysta szeS6dziesiqt osiem) waznych glosow z 1oB.184 (sto osiem
tysiqcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 100% (sto procent)
kapitatu zakladowego spolki, za podjqciem powy2szej uchwaiy oddano
wszystkie glosy, to jest 216.368 (dwiescie szesnascie tysiqcy trzysta
szescdziesiqt osiem), giosow przeciw nie oddano (,,0" glosow), glosow
wstrzymujqcych siq rownieL nie oddano (,,0,, giosow), a zatem
Przewodniczqcy stwierdzil, ze powy2sza uchwala zostala podjgta przez
Zgromadzen ie jed nogtoS n ie.

Ad 8 porzqdku

nastgpujqcej tresci:

obrad: or.";";, iczqcy przedstawit uchwate o
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, ,UCHWALA nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzen ia

sp6lki Korporacja KGL S.A.

z siedzibq w Mo6ciskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie zmian Statutu SPotki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spolki pod firmq Korporacja KGL S.A.

z siedzibq w Mo6ciskach zmienia tres6 Statutu Spoiki sporzqdzonego w

kancelarii Zofii Krysik - notariusza w Warszawie w dniu 14 listopad a 2001

roku, za Repertorium A numer 165612001, ostatnio zmienionego

uchwaiami zaprotokotowanymi aktem notarialnym sporzqdzonym w dniu

14 lutego 2014 roku przez f omasza Wojciechowskiego - notariusza w

Warszawie, za Repertorium A numer 95512014, w ten spos6b, 2e: -*-----

1) $ 3 ustqp 4 Statutu Sp6lki nadaje siq nowq, nastqpujqcq treSc:--

,,4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela moze byc dokonana

na zqdanie akcjonariusza za zgodq Zarzqdu. Z chwilq podjqcia przez

Zarzqd uchwaly zezwalalqcej na zamianq akcji imiennych na akcje na

okaziciela wygasajq uprzywilejowania wskazane w ustqpie 3 niniejszego

p a rag rafu . "; ----------------

2) $ 5 Statutu Sp6tki nadaje sig nowq, nastqpujqcq tre6c:

,,s 5. [PODWYZSZENIE KAPITAIUJ

1. Kapitat zakladowy Spolki mole byc podwylszony-

a) przezemisjq nowych akcji imiennych lub na okaziciela;-------

b) przezzwiqkszenie wartoSci nominalnej akcji'---

2. Na podstawie uchwaly Walnego Zgromadzenia podwyzszenie kapitalu

zakladowego Spoiki mo2e nastqpic z jej Srodkow." -------

3) $ 7 Statutu Spolki nadaje siq nowq, nastqpujqcq tre56:

,,s 7. IZARZAD SPOLKII

1 . Zarzqd Spolki sklada siq z jednego lub wiqkszej liczby Czlonkow. Rada

Nadzorcza okre6la liczbq Cztonkow Zarzqdu pvez ich powolanie. -------

2. Prezesa Zarzqdu, a w przypadku gdy ZarzEd jest wieloosobowy

Czlonkow Zarzqdu, to jest Prezesa Zarzqdu i Wiceprezesa lub

Wiceprezesow Zarzqdu powoluje Rada Nadzorcza

3. Jezeli Zarzqd jest wieloosobowy Prezes Zarzqdu kieruje pracq

' ( ' '
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zarzqdu, reprezentuje go, zwoiuje i przewod niczy posiedzeniom
Zarzqdu oraz koordynuje jego pracg

4. Kadencja Czlonka Zarzqdu trwa pigc lat. ________

5. w umowie lub sporze pomiqdzy spolkq a czlonkiem zarzqdu, spolkg
reprezentuje Rada Nadzorcza albo pelnomocnik powoiany uchwalq
Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza mo2e dzialac pzezjednego
czlonka Rady Nadzorczej wyznaczonego na mocy uchwaty Rady
Nadzorczej. Jednak rezygnacja z funkcji cztonka zarz4du moze byc
zloZona tak2e Przewodniczqcemu Rady Nadzorczej lub
Wiceprzewodniczqcemu Rady Nadzorczej

6. Rada Nadzorcza mo2e odwoiac bqd2 zawiesic w czynnoSciach
czlonka zarzqdujedynie zwalnego powodu. Zawa2ny powod uznfe
siQ zwlaszcza trwajqcq dluhej niz dwa miesiqce niemoznosc
sprawowania funkcji Czlonka Zarzqdu,jak r6wnie2 zajmowanie sig bez
uprzedniej zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi, w
szczeg6lnoSci przez posiadanie bqdZ nabycie akcji lub udzialow w
spolce konkurencyjnej albo przystqpienie do spotki konkurencyjnej lub
innej konkurencyjnej osoby prawnej jako wsp6lnik bqdz czionek jej

organ6w zarzqdzajqcych lub nadzorczych bEd2 reprezentowanie spolki
konkurencyjnej jako pelnomocnik (z wylqczeniem spolek zale2nych w
rozumieniu Kodeksu Spoiek Handlowych). -------

7. czlonek zarzqdu powinien zachowywac peinq lojalnosc wobec sp6lki,
w szczegolno5ci ptzy prowadzeniu spraw Spotki i reprezentowaniu
Spolki.

8. czlonek zarzqdu jest zobowi4zany do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji dotyczqcych spraw Spoiki uzyskanych w trakcie
peinienia swych funkcji."

4) $ 9 Statutu Spolki nadaje sig nowq, nastgpujqcq treSc:

,,s 9. IRADA NADZORCZA SPOL_KI]

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (piqciu) do 7 (siedmiu) czlonkow, w tym
Przewodniczqcego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczqcego Rady
Nadzorczej. Liczbq czlonkow Rady Nadzorczej ustala walne
Zgromadzenie w drodze uchwaiy.

2. Czterej Czlonkowie Rady Nadzorczej sq powoiywani w nastqpujqcy

1 '7
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spos6b:

a) Pan Krzysztof stanislaw Gromkowski powoiuje jednego z czlonkow
Rady Nadzorczej, -------------

b) Pan Lech skibiriski powoluje jedneg o z czlonkow Rady Nadzorczej, -----

c) Pan Zbigniew okulus powotuje jednego z czlonkow Rady Nadzorczej, --

d) Pan lreneusz strzelczak powoluje jednego z czronk6w Rady
Nadzorczej

3. Pozostali czlonkowie Rady Nadzorczej sq powoiywani przez walne
Zgromadzenie. ----

4. Uprawnienie do powolania jednego czlonka Rady Nadzorczej
przysluguje osobie wskazanej w ustgpie 2 pkt a-d tylko w czasie gdy jest

akcjonariuszem Sp6lki.

5. z chwilE, w kt6rej osoba uprawniona do powoiania czionka Rady
Nadzorczej przestanie by6 akcjonariuszem Sp6iki albo nie skorzysta z
uprawnienia do powolania Czlonka Rady Nadzorczej w przewidzianym w
ustqpie 6 terminie, uprawnienie to przechodzi na walne zgromadzenie. ---

6. osoby wymienione w ustgpie 2 pkt a-d mogq skorzystac z uprawnienia

do powoiania jednego czlonka Rady Nadzorczej w terminie 30
(trzydziestu) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia od zarz4du
spolki o potrzebie powolania czlonka Rady Nadzorczej. powolanie

nastgpuje w drodze pisemnego wskazania lub wyznaczenia czlonka Rady
Nadzorczej skierowanego do Zarzqdu Spolki ido powoiywanego.

7. w przypadku wygasniqcia przed uptywem kadencji mandatu czlonka
Rady Nadzorczej, uzupelnienia skladu Rady Nadzorcze j przez powoianie
nowego czlonka Rady Nadzorczej w miejsce osoby, ktorej wygasl mandat
przed upiywem kadencji, dokonuje walne Zgromadzenie. Jednak w
przypadku wygasniqcia przed upiywem kadencji mandatu czlonka Rady
Nadzorczej powoianego przez akcjonariusza w spos6b okreslony w
ustqpie 2 niniejszego paragrafu, uzupelnienia skladu Rady Nadzorczej
przez powolanie nowego czlonka Rady Nadzorczej w miejsce osoby,
kt6rej wygasl mandat przed upiywem kadencji dokonuje akcjonariusz,
ktory powolal czlonka Rady Nadzorczej, ktoremu wygasl mandat.---
B. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczqcego Rady
Nadzorczej i wiceprzewodniczqcego Rady Nadzorczej, ktorymi powinni

\
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byi czlonkowie Rady Nadzorczej poworani w spos6b okresrony w ustqpie
2 niniejszego paragrafu. Jezeli w sk{ad Rady Nadzorczej nie wchodzi
2aden czlonek Rady Nadzorczej poworany w sposob okresrony w ustgpie
2 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorcza powoluje doworne osoby ze
swojego grona na przewodniczqcego Rady Nadzorczej i
Wiceprzewod n iczqcego Rady Nadzorczej
9' Kazdy czionek Rady Nadzorczej mole byi poworany spoza grona
akcjon ariuszy. -------

10'Kadencja czionka Rady Nadzorczej trwa piQc lat. Ustqpuiqcy
czlonkowie Rady Nadzorczej mogE by6 ponownie powo{ani.----------
11. Kaldy czlonek Rady Nadzorczej moze byc w kazdej chwili odwolany
uchwalq Walnego Zgromadzenia. _____

12. czlonek Rady Nadzorczej powotany w sposob okreslony w ustqpie 2
niniejszego paragrafu moze by6 w ka2dej chwili odwolany przez
akcjonariusza, ktory go powolal. odwoianie nastqpuje w drodze
pisemnego zawiadomienia skierowanego do odwolywanego czionka
Rady Nadzorczej i do wiadomosci zarzqdu spotki. postanowienia ustqpu
6 stosuje siq odpowiednio, chyba ze powotanie nowego czlonka Rady
Nadzorczej nastqpiio jednoczesnie z zawiadomieniem, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim. ----------

13. cztonkowie Rady Nadzorczej wykonuiq swoje obowiqzki osobiscie. ___-
14. czlonkowie Rady Nadzorczej mogE brac udzial w podejmowaniu
uchwal oddaiqc swoj glos w trybie pisemnym rub przy wykorzystaniu
Srodkow bezposredniego porozumiewania sig na odregros6. w giosowaniu
takim biorq udzial wszyscy czionkowie Rady Nadzorczej
15, czlonkowie Rady Nadzorczej mogq bra6 udzial w podejmowaniu
uchwal Rady Nadzorczej oddaiqc swoj gtos na pismie za posrednictwem
innego Czlonka Rady Nadzorczej

16. Dla waznosci uchwal podigtych na posiedzeniu Rady Nadzorczej
niezbqdna jest obecnosc 3 (trzech) cz{onkow Rady Nadzorczej , a jezeli
Rada Nadzorcza liczy powylej s (pigciu) osob - 4 (czterech) czlonkow
Rady Nadzorczej. w ka2dym przypadku niezbgdna jest obecnos6
Przewodniczqcego lub wiceprzewodniczqcego Rady Nadzorczej
17. Uchwaiy Rady Nadzorczej zapadaiq bezwzgrqdnq wigkszosciq
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glos6w. W razie rownoSci glos6w decydujqcy jest glos Przewodniczqcego

Rady N adzorczej, -----------

18. Organizacjg Rady Nadzorczej i spos6b wykonywania czynnoSci

okre6la Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalany przez Radq Nadzorczq. -

19. Cztonkowie Rady Nadzorczej otrzymujq wynagrodzenie w wysoko5ci

u sta I o n ej p rzez Wa I n e Zgr omadze n ie. ----------

20. Cztonek Rady Nadzorczej jest zobowiqzany do zachowania

tajemnicy wszelkich informacji dotyczqcych spraw Spolki uzyskanych

trakcie pelnienia swych funkcji.

21. Czlonek Rady Nadzorczej nie moze bez zgody Sp6lki zajmowac sig

interesami konkurencyjnymi ani teZ uczestniczy6 w sp6lce konkurencyjnej

jako wspolnik spotki cywilnej, spolki osobowej lub jako czlonek organu

sp6lki kapitalowej badz uczestniczyc w innej konkurencyjnej osobie

prawnej jako czlonek organu. Zakaz ten obejmuje tak|e udzial w

konkurencyjnej sp6tce kapitalowej, w przypadku posiadania w niei przez

Czlonka Rady Nadzorczej co najmniei 10% (dziesigciu procent) udzial6w

albo akcji bqdZ prawa do powoNania co najmniej jednego czlonka zarz4du.

Zgody udziela Walne Zgromadzenie Sp6lki."; ----------

5) $ 15 Statutu Spoiki nadaje siq nowq, nastqpujqcq treSc:---

,,s 15. IRACHUNKOWOSC SPOLKT]

Rokiem obrotowym Spolki jest rok kalendarzowy.

Pierwszy rok obrotowy Sp6lki konczy siq 31 grudnia 2002 roku. --------:

W Sp6lce tworzy siq nastqpujqce kapitafy:--

a) kapital zakladowy

b) kapital zapasowy

Spolka moze tworzyc i znosic uchwalq Walnego Zgromadzenia inne

kapitaty na pokrycie poszczeg6lnych strat lub wydatk6w na poczqtku i

w trakcie roku obrotowego.",

N astqpn ie P rzewod n iczqcy zarzqdzil glosowa n ie n ad tq uchwalE. -----------

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczqcy stwierdzit, 2e w

giosowaniu nad povvy2sz4 uchwatq oddano 216.368 (dwiescie szesna6cie

tysigcy trzysta szeS6dziesiqt osiem) waznych glos6w z 108.184 (sto osiem

tysigcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 100% (sto procent)

kapitaNu zakiadowego Sp6lki, za podjqciem powyZszei uchwaiy oddano

W
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wszystkie glosy, to jest 216,368 (dwiescie szesnascie tysigcy trzysta
szescdziesiqt osiem), glosow przeciw nie oddano (,0" glosow), glosow
wstrzymujqcych siq r6wniez nie oddano (,,0,' glosow), a zatem
Przewodniczqcy stwierdzi{, 2e powy2sza uchwaia zostala podjgta przez

Zgromadzen ie jednoglos n ie.

Ad I porzqdku obrad: Przewodniczqcy przedstawil uchwale o
nastqpujqcej tresci:-

, ,UCHWALA nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

sp6lki Korporacja KGL S.A.

z siedzibq w Mo6ciskach

z dnia 8 maja 2015 roku

w sprawie przyjgcia tekstu jednolitego Statutu Spolki
Nadzwyczajne walne Zgromadzenie spolki pod firmq Korporacja KGL s.A.

z siedzibq w Mosciskach, przyjmuje tekst jednolity statutu spotki

uwzglgdniaiqcy wszystkie jego zmiany, wlEczajqc zmiany dokonane na

mocy wyZej podjgtych uchwai, w brzmieniu nastqpujqcym:

,,STATUT SPOLKI AKCYJNEJ

s 1 IPOSTANOW|EN|A OGOLNE]

1. Niniejsza spotka Akcyjna powstala na podstawie art. sr1-s7z Kodeksu

sp6lek handlowych w wyniku przeksztalcenia spolki cywilnej zawiqzanel w
dniu 3 wrzesnia 1992 roku przez wspolnikow: Lecha skibinskiego,

Zbigniewa okulusa i Krzysztofa Gromkowskiego, dzialajqcych pod firmq

,,Korporacja KGL" Spolka Cywilna.--

2. Spotka prowadzona jest pod firmq: Korporacja KGL Spotka Akcyjna.

Siedzibq Spotki sq Mo6ciska. ---------

3, Sp6tka moze u|ywac skrotu firmy: Korporacja KGL S.A. oraz

wy r o2ntalqceg o j q znaku g rafi czn eg o I u b g raficzn o-slown eg o.

4. Czas trwania Spotki jest nieoznaczony.

5. Miejscem dziaiania Sp6lkijest obszar kraju i zagranica

6. Sp6ika moZe tworzyc oddzialy, zaklady, filie, przedstawicielstwa,

przedsiqbiorstwa wlasne i l icencyjne, zakladac spoiki i przystqpowac do

istniejqcych spolek, a takze uczestniczyc w stowarzyszeniach oraz

or ganizaqach g os p o dar czy ch i b ra nzowych. ---------
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b)

S 2 tPRzEDMror DztALALNoSc[
Przedmiotem dzialalnoSci Sp6lki jest:-------

sprzeda2 hurtowa wyrob6w chemicznych (PKD 46.75.2);

sprzeda| h u rlowa pozostaiych poip rod u ktow ( P KD 46.7 6.2); -

wynajem i zarzqdzanie nieruchomoSciami wtasnymi lub

dzier2awionym i (P KD 68.20.2); -

po6rednictwo w obrocie nieruchomoSciami (PKD 68,31 .Z); ------------

dziafalno6i agent6w zajmujEcych siq sprzedaZq towar6w roznego

rodzaju (PKD 46.19.2);

roboty budowlane zwiqzane ze wznoszeniem budynkow

mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41 .20.2);-

roboty zwiqzane z budowq pozostaiych obiektow inzynierii lqdowej i

wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD a2.99.7);

pozostale specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej

niesklasyfikowane (PKD a3.99.2);

naprawa i konserwacja pozostalego sprzqtu i wyposazenia (PKD

33.1e.2) ' ,

,\

T)

d)

e\

s)

h)

i )

i)
k)

r)

m)

n)

o)

p)

naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.2);

naprawa i konserwacja metalowych wyrobow gotowych (PKD

instalowanie maszyn przemyslowych, sprzqtu i wyposaZenia (PKD

33.20.2);

transporl drogowy towar6w (PKD 49.41 .2); ---------

dziaia I n o56 uslu g ow a zwiqzana z Wzeprowadzkam i (P KD 49 .a2.2);

przetadunek towarow w portach morskich(PKD 52.24.4);

sprzeda| detaliczna mebli, sprzqtu o6wietleniowego i pozostaiych

arlykul6w uzytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach (PKD 47.59.2);

wydawanie wykazow otaz list (np. adresowych, telefonicznych)

(PKD 58.12.2);

pozostala dzialalno6c wydawnicza (PKD 58.19.2);

dzialalno66 wydawnicza w zakresie pozostalego oprogramowania

(PKD 58.29.2)" -

t) dziaialnoSc zwi4zana z oprogramowaniem (PKD 62.01.2);

q)

r)

> i
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u) dzialalnos c zwiqzana z doradztwem w zakresie informatyki (pKD
62 02.2);

v) dzialalnosc zwiqzana z zarzqdzaniem urzqdzeniami
informatycznymi (pKD 62.03.2).,

w) przetwarzanie danych; zarzqdzanie stronami internetowymi
(host ing) i  podobna dzialalno5d (pKD 63.11 Z).,____*___

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

y) naprawa i konsenruacja sprzgtu (tere)komunikacyjnego (pKD
e5 .12 .2 ) ;

z) produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (pKD
20.16.Z) ;

aa) produkcja p{yt, arkuszy, rur i ksztaitownik6w z tvvorzyw sztucznych
(PKD 22.21.2); -*^----

bb) produkcja opakowar'r ztworzyw sztucznych (pKD 22.22.2);-
cc) produkcja wyrobow dra budownictwa z tworzyw sztucznych (pKD

22.23.2) ;

dd) dziatalnosc agent6w zalmuiqcych siq sprzedazq ptodow rolnych,
Zywych zwierzql, surowc6w dra przemyslu tekstyrnego i
p6iproduktow (PKD 46.1 1 .2)', ------___

ee) dziaialnosc agentow zajmujqcych sig sprzedazq paliw, rud, metali i
chemikali6w przemyslowych (pKD 46.12.2);

ff) dzialalnosi agentow zajmujqcych sig sprzeda2q drewna i
materialow budowlanych (pKD 46,13. Z); ____^

gg) dzialalnosc agentow zajmujqcych sig sprzedalq maszyn, urzqdzen
przemyslowych, statkow i samolotow (pKD 46.14.2).,

hh) dzialalno66 agent6w zajmuiqcych sig sprzedaiq mebli, artykulow
gospodarstwa domowego i drobnych wyrobow metalowych (pKD
46.15.2);

ii) dzialalno56 agent6w zajmujqcych si? sprzeda2q wyrobow
tekstylnych, odziezy, wyrob6w futrzarskich, obuwia i artvkulow
skorzanych (PKD 46.16.2); -

jj) dziaialno6c agentow zajmujqcych sig sprzedazq zywnosci, napojow
i wyrob6w tytoniowych (pKD 46.17.2)',
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kk) dzialalno66 agent6w specjalizujqcych sig w sprzeda2y pozostatych

okreSlonych towarow (PKD 46.18.2)',

l l) sprzedaz hurtowa paliw i produkt6w pochodnych (PKD 46.71.2); ----

mm) sprzedaz hurtowa metal i  i rud metal i  (PKD 46.72.2);

nn) sprzeda| hurtowa drewna, material6w budowlanych i wyposa2enia

sanitarnego (PKD 46.73.2);

oo) sprzedaz hurtowa wyrob6w metalowych oraz sprzqtu i

dodatkowego wyposazenia hydraulicznego i grzejnego (PKD

a6.7a.4;
pp) sprzedaz hurtowa odpad6w i zlomu (PKD 46.77.2);

qq) sprzedaZ hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.2); -

rr) transport lqdowy pasazerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.2); ----

ss) dziaialnoSc taks6wek osobowych (PKD a9.32.2);

tt) pozostaty transport lqdowy pasazerski, gdzie indziej nie

sklasyfikowany (PKD a9.39.2);

uu) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.4);

vv) magazynowanie i przechowywanie pozostaiych towar6w (PKD

52.10.8);

ww) dzialalnoSc rachunkowo - ksiggowa; doradztwo podatkowe (PKD

6e.20.2);

xx) stosunki miqdzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD

70.21.2); *------

yy) pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia dziatalno6ci

gospodarczej i zarzqdzania (PKD 70.22.2);-

zz) dzialalno6c w zakresie architektury (PKD 71.11 .Z);---------

aaa) dzialalnosc w zakresie inzynierii i zwiqzane z niq doradztwo

techniczne (PKD 7 1,12.2) ' ,

bbb) pozostaia dzialalnoSc profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie

indziej niesklasyfikowana (PKD 7 4.90.2).

s 3. I(APIT AL ZAKLADOVVY]

1. Kapital zaktadowy Sp6{ki wynosi 5.409.200,00 (siownie: pig6 milionow

czterysta dziewiq6 tysiqcy dwie5cie) zlotych i dzieli siq na 5.409.200

(slownie: piq6 milion6w czterysta dziewigi tysiqcy dwie6cie) akcji o

wafto5ci nominalnej po 1,00 (slownie: jeden) zloty kalda akcja, w tym:
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a) 3.006.864 (slownie: trzy miliony szesc tysigcy osiemset
sze66dziesiqt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii A,----
b) 1.002.288 (slownie: jeden milion dwa tysiqce dwiescie
osiemdziesiqt osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
c) 1.050.036 (siownie: jeden milion piqcdziesiqt tysiqcy trzydziesci
sze56) akcji zwyktych imiennych lub na okaziciela serii 41, --------

d) 350.012 (slownie: trzysta piqddziesiqt tysigcy dwanascie) akcji
zwyklych imiennych lub na okaziciela serii B1

z czego przed zarejestrowaniem sp6lki wplacona zostala kwota
4.056.900,00 (slownie: cztery miriony piqddziesiqt szesc tysigcy
dziewiqcset) zlotych

2. Spolka moze emitowac akcje imienne i akcje na okaziciela.--------

3. Akcje imienne sq akcjami uprzywilejowanymi:

a) co do glosu - w ten spos6b, 2e najednq akcjg imiennq przypadalq
2 (slownie: dwa) gtosy na Walnym Zgromadzeniu;----*-

b) co do podziaiu majqtku - pierwszenstwo pokrycia z majqtku sp6fki
pozostalego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Sp6lki.--

4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela moze byc dokonana na
2qdanie akcjonariusza za zgodq zarzqdu. z chwilq podjqcia przez

Zarzqd uchwaly zezwalalqcej na zamianq akcji imiennych na akcje na
okaziciela wygasaiq uprzywilejowania wskazane w ustqpie 3
niniejszego paragrafu. ----------

5. Akcje imienne nabyte w drodze dziedziczenia nie tracq
u p rzywilejowan ia wskazanego w ust. 3 n in iejszego paragrafu. ----------_-

6. Przeniesienie akcji imiennej wymaga zgody zarzqdu. w razie odmowy
udzielenia zgody na przeniesienie akcji imiennej zarzqd w terminie
jednego miesiqca od dnia zgloszenia Spolce zamiaru przeniesienia

akcji, wskazuje nabywcq akcji. Akcjonariusz moze zbyc akcje imienne
bez ograniczenia, je2eli osoba wskazana pzez Zarzqd jako nabywca
akcji nie uiSci akcjonariuszowi w terminie dwoch miesigcy od dnia
zgloszenia spolce zamiaru przeniesienia akcji ceny odpowiadajqcej
warto6ci bilansowej akcji okreSlonej na podstawie ostatniego rocznego
bilansu spoiki, a w razie notowania akcji na Gieldzie papierow

wartosciowych w warszawie s.A. - ceny odpowiadajqcej sredniemu
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kursowi akQi z ostatnich 3 (trzech) miesiqcy przypadajqcych przed

dniem zgioszenia Sp6lce zamiaru przeniesienia akcji. ---

7. Zalo?ycielami sE: Lech Skibiriski, Zbigniew Okulus, Krzysztof

Gromkowski.

B. Zalo|yciele obejmujq akcje w sposob nastgpujqcy. ----------

a) Lech Skibinski obejmuje 27.046 (dwadzieScia siedem tysiqcy

czterdzieSci sze6c) akcji imiennych o numerach od 4-000001 do A-

027046, o lqcznej warto5ci 1.352,300 (slownie: jeden milion trzysta

piq6dziesiqt dwa tysiqce trzysta) ziotych,*-

b) Zbigniew Okulus obejmuje 27.046 (dwadziescia siedem tysiqcy

czterdzie6ci sze56) akcji imiennych o numerach od 4-027047 do A-

054092, o lqcznej warto6ci 1,352.300 (slownie: jeden milion trzysta

piq6dziesiqt dwa tysiqce trzysta) zlotych,

c) Krzysztof Gromkowski obejmuje 27.046 (dwadzie6cia siedem tysiqcy

czterdzieSci szeSi) akcji imiennych o numerach od 4-054093 do A-

081138, o lqcznej warto5ci 1.352,300 (slownie: jeden milion trzysta

pig6dziesiqt dwa tysiqce trzysta) zlotych.---

Wplaty na akcje imienne zostajq dokonane w formie wklad6w

pieniqznych i niepienigznych stanowiqcych warto6c przedsiqbiorstwa

prowadzonego przez Zalo2ycieli w ramach sp6lki cywilnej

,,KORPORACJA KGL" S,C. Lech Skibinski, Zbigniew Okulus, Krzysztof

G rom kowski. -----------

s 4. [uMoRzENrE AKCJ|]
Akcje Spofki mogq by6 umorzone tylko za zgodq akcjonariusza w

drodze ich nabycia przez Spotkq (umorzenie dobrowolne). -------

Akcje sE umarzane przez obni2enie kapitaiu zakladowego w drodze

uchwaly Wal nego Zgromadzenia.

3. Umorzenie akcji nastgpuje za wynagrodzeniem dla akcjonariusza akcji

umorzonych. Wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie, nie moZe

by6 ono jednak nilsze od ceny odpowiadajqcej wartoSci bilansowej

umarzanych akcji okreSlonej na podstawie ostatniego rocznego

bilansu Sp6lki, a w razie notowania akcji na Gieldzie Papierow

Warto6ciovvych w Warszawie S.A. - ceny odpowiadajqcej Sredniemu

kursowi akili z ostatnich 3 (trzech) miesigcy przypadlqcych przed

\'
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dniem podiqcia uchwaiy o obnizeniu kapitaiu zakradowego, wyp{ata
wynagrodzenia nastqpuje w terminie g (osmiu) miesiqcy od dnia
ogioszenia wpisu obnizenia kapitaiu zakiadowego do rejestru.

s 5. IPODWYZSZEN|E KAPITATUI
1. Kapital zakiadowy Spolki moze byc podwy 2szony:

a) przez emisjg nowych akcji imiennych rub na okaziciera;*------
b) przez zwiqkszenie wartoSci nominalnej akcji.___

2, Na podstawie uchwaiy walnego zgromadzenia podwyzszenie kapitatu
zakladowego Sp6lki mo2e nastqpid z jej Srodkow. ________

s 6. IoRGANY SPOLKU
organami Spolki sE: Zarzqd, Rada Nadzorcza oraz waln e Zgromadzenie.

s 7. IZARZAD SPOLKT]
1. Zarzqd sp6iki skrada siq z jednego rub wiqkszej liczby czronk6w. Raoa

Nadzorcza okresla liczbg czlonkow Zarzqdu przezich powoianie. _______
2. Prezesa zarzqdu, a w przypadku gdy zarzqd jest wieroosobowy

czionk6w zarzqdu, to jest prezesa zarzqdu i wiceprezesa rub
Wiceprezesow ZarzEdu powoiuje Rada Nadzorcza

3. Jezeli zarzEd jest wieroosobowy prezes zarzqdu kieruje pracq
Zarzqdu, reprezentuje go, zworuje i przewod niczy posiedzeniom
Zarzqdu oraz koordynuje jego pracg

4. Kadencja Czlonka Zarzqdu trwa piqc lat. __*____
5. w umowie lub sporze pomigdzy spoikq a czronkie m Zarzqdu, spoikq

reprezentuje Rada Nadzorcza albo pelnomocnik powolany uchwalq
walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza moze dziala6, przezjednego
czlonka Rady Nadzorczej wyznaczonego na mocy uchwaiy Rady
Nadzorczej. Jednak rezygnaqa z funkcji czlonka zarzqdu moze byc
zlo|ona tak2e przewodniczqcemu Rady Nadzorczej lub
Wiceprzewodniczqcemu Rady Nadzorczej

6. Rada Nadzorcza moze odwolac bqd2 zawiesic w czynnosciach
czlonka Zarzqdu jedynie z walnego powodu. Za wa2ny powod uznaje
si? zwlaszcza trwaiqcq dtuzej niz dwa miesiqce niemoznosc
sprawowania funkcji czlonka zarzqdu,jak rownie z zajmowanie siq bez
uprzedniej zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi, w
szczeg6lnosci przez posiadanie bqdz nabycie akcji lub udziaiow w
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sp6lce konkurencyjnej albo przystqpienie do spolki konkurencyjnej lub

innej konkurencyjnej osoby prawnej jako wspolnik bqd2 czlonek jej

organ6w zarzqdzajqcych lub nadzorczych bqdZ reprezentowanie sp6tki

konkurencyjnej jako pelnomocnik (z wytqczeniem sp6tek zaleZnych w

rozumieniu Kodeksu Sp6lek Handlowych). -- ------

7. Czionek Zarzqdu powinien zachowywa6 pelnq lojalno6c wobec Sp6lki,

w szczegolno6ci przy prowadzeniu spraw Spolki i reprezentowaniu
c ^ A I - i
DUU{K I .

Czlonek Zarzqdu jest zobowiqzany do zachowania w tajemnicy

wszelkich informacji dotyczqcych spraw Spolki uzyskanych w trakcie

pefnienia swych funkcji.

s 8. tczYNNoscl ZARZADUI

Zarzqd upowazniony jest do podejmowania wszelkich decyzli

niezastrzeZonych kompetencjami dla innych organ6w Sp6iki.----

Zarzqd dziala w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Zarzqdu

uchwalony przez Radq Nadzorczq,

3. KaZdy Czlonek ZarzEdu ma prawo i obowiqzek prowadzenia spraw

Spotki. --

\^ "\-
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Ka2dy Czlonek Zarzqdu moze prowadzic bez

ZarzEdu sprawy nieprzekraczalqce zakresu

Soofki.

Jezeli jednak przed zalatwieniem sprawy, o kt6rej mowa w ust. 4,

cho6by jeden z pozostaiych cztonkow zarzqdu sprzeciwi sig jej

przeprowadzeniu lub jezeli sprawa przekracza zakres zwykiych

czynnosci Sp6lki, wymagana jest uprzednia uchwala Zarzqdu. -----------

Uchwaty Zarzqdu zapadalq bezwzglqdnq wiqkszo6ciq glos6w. W razie

r6wnoSci glosow decyduje glos Prezesa Zarzqdu. -----------

Jezeli Zarzqd jest wieloosobowy do skladania oSwiadczen w imieniu

Sp6tki upowaZnionych jest dw6ch Czlonkow Zarzqdu dzialajqcych

lqcznie lub jeden Czlonek Zarzqdu lqcznie z prokurentem. Jezeli

ZarzEdjest jednoosobowy Czlonek Zarzqdu dziala za Sp6lkq i sklada

o6wiadczenia w imieniu Sp6lki samodzielnie. --------

s 9. IRADA NADZORCZA SPO,I KU

Rada Nadzorcza liczy od 5 (piqciu) do 7 (siedmiu) Czionkow, w tym

uprzedniej uchwaly

zwykiych czynnoSci

,|
I .
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Przewodniczqcego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczqcego Rady
Nadzorczej. Liczbq czlonk6w Rady Nadzorczej ustala walne
Zgromadzenie w drodze uchwaiy.

2. czterej czionkowie Rady Nadzorczej sq powolywani w nastqpuiqcy
sposob:

a) Pan Krzysztof stanislaw Gromkowski powo{uje jednego z czlonk6w
Rady Nadzorczej, -------------

b) Pan Lech skibinski powoiuje jedneg o z czlonkow Rady Nadzorczej, -----

c) Pan Zbigniew okulus powoluje jednego z czlonkow Rady Nadzorczej, --
d) Pan lreneusz strzelczak powoiuje jednego z czlonk6w Rady
Nadzorczej

3, Pozostali czionkowie Rady Nadzorczej sq powotywa ni przez walne
Zgromadzenie. -----

4. Uprawnienie do powoiania jednego czlonka Rady Nadzorczej
przysiuguje osobie wskazanej w ustqpie 2 pkt a-d tylko w czasie gdy jest
akcjonariuszem Spoiki.

5. Z chwilq, w ktorej osoba uprawniona do powolania czlonka Rady
Nadzorczej przestanie byc akcjonariuszem sp6lki albo nie skorzysta z
uprawnienia do powolania Czlonka Rady Nadzorczej w przewidzianym w
ustgpie 6 terminie, uprawnienie to przechodzi na walne Zgromadzenie. ---

6. osoby wymienione w ustgpie 2 pkt a-d mogq skorzystac z uprawnienia
do powolania jednego czlonka Rady Nadzorczej w terminie 30
(trzydziestu) dni od otrzymania pisemnego powiadomienia od zarzqdu
sp6iki o potrzebie powolania czlonka Rady Nadzorczej. powolanie

nastqpuje w drodze pisemnego wskazania lub wyzna czenia cztonka Rady
Nadzorczej skierowanego do zarzqdu spotki ido powoiywanego.

7. w przypadku wygasnigcia przed upiywem kadencji mandatu czlonka
Rady Nadzorczej, uzupelnienia skladu Rady Nadzorczej przez powolanre
nowego czlonka Rady Nadzorczej w miejsce osoby, ktorej wygasl mandat
przed uplywem kadencji, dokonuje walne zgromadzenie. Jednak w
przypadku wygasnigcia przed upiywem kadencji mandatu czlonka Rady
Nadzorczej powoianego przez akcjonariusza w sposob okre6lony w
ustgpie 2 niniejszego paragrafu, uzupelnienia skladu Rady Nadzorczej

przez powolanie nowego Czlonka Rady Nadzorczej w miejsce osoby,
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ktorej wygasl mandat przed uptywem kadencji dokonuje akcjonariusz,

ktory powolal Czlonka Rady Nadzorczej, kt6remu wygasl mandat.---

B. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczqcego Rady

Nadzorczej i Wiceprzewodniczqcego Rady Nadzorczej, kt6rymi powinni

byc CzNonkowie Rady Nadzorczej powolani w sposob okreSlony w ustqpie

2 niniejszego paragrafu. Je2eli w sklad Rady Nadzorczej nie wchodzi

2aden Czlonek Rady Nadzorczej powolany w spos6b okre6lony w ustgpie

2 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorcza powoluje dowolne osoby ze

swojego grona na Przewodniczqcego Rady Nadzorczej i

Wiceprzewodniczqcego Rady Nadzorczej

9. Kazdy Czlonek Rady Nadzorczej mo2e byc powo{any spoza grona

akcjonariuszy. ------

l0.Kadencja Czlonka Rady Nadzorczej trura pie6 lat. Ustqpujqcy

Czlonkowie Rady Nadzorczej mogA by6 ponownie powolani.

11. Kaldy Czionek Rady Nadzorczej mo2e byc w ka2dej chwili odwolany

uchwalq Wal nego Zgromadzenia.

12. Czlonek Rady Nadzorczej powoiany w spos6b okre5lony w ustqpie 2

niniejszego paragrafu moZe by6 w kazdej chwili odwoiany przez

akcjonariusza, kt6ry go powolal. Odwolanie nastgpuje w drodze

pisemnego zawiadomienia skierowanego do odwolywanego Czionka

Rady Nadzorczej i do wiadomoSci Zarzqdu Spoiki. Postanowienia ustgpu

6 stosuje sig odpowiednio, chyba ze powolanie nowego Czlonka Rady

Nadzorczej nastqpiio jednoczeSnie z zawiadomieniem, o ktorym mowa w

zdaniu poprzednim.

\

13. Czlonkowie Rady Nadzorczej wykonujq swoje obowiqzki

14. Czionkowie Rady Nadzorczej mogq brac udziai w

uchwal oddajqc swoj glos w trybie pisemnym lub przy

Srodkow bezpoSredniego porozumiewania siq na odlegfo5c.

osobiScie. ---

podejmowaniu

wykorzystaniu

W glosowaniu

takim biorq udzial wszyscy Czlonkowie Rady Nadzorczej.

15. Czlonkowie Rady Nadzorczej mogE brac udziai w podejmowaniu

uchwai Rady Nadzorczej oddajqc sw6j glos na pi6mie za po6rednictwem

innego Czlonka Rady Nadzorczej

16. Dla wazno6ci uchwal podjqtych na posiedzeniu Rady Nadzorczej

niezbgdna jest obecnoS6 3 (trzech) czlonk6w Rady Nadzorczej, a jezeli
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Rada Nadzorcza liczy powy2ei 5 (pigciu) osob - 4 (czterech) cztonkow
Rady Nadzorczej. w kazdym przypadku niezbgdna jest obecnosc
P rzewod n iczqceg o r u b wicep rzewod n ic zqce go Rady N adzo rczej
17 ' Uchwafy Rady Nadzorczej zapadaiq bezwzgrgdnq wigkszosciq
giosow. w razie r6wnosci grosow decyduiqcy jest gros przewodniczqcego
Rady Nadzorczej

1B' organizacjg Rady Nadzorczej i sposob wykonywania czynnosci
okresla Reguramin Rady Nadzorczej, uchwaran y przezRadg Nadzorczq. _
19. czlonkowie Rady Nadzorczej otrzymuiq wynagrodzenie w wysokosci
ustalonej przez Walne Zgromadzenie._______
20' czionek Rady Nadzorczej jest zobowiqzany do zachowania w
tajemnicy wszerkich informacji dotyczqcych spraw spotki uzyskanych w
trakcie peinienia swych funkcji.
21. czlonek Rady Nadzorczej nie moze bez zgody spoiki zajmowac sig
rnteresami konkurencyjnymi ani tez uczestniczyc w spoice konkurencyjnej
lako wsp6lnik sporki cywirnej, sp6rki osobowej lub jako czronek organu
spotki kapitatowej bEd2 uczestniczyc w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako czionek organu, Zakaz ten obejmuje takze udziar w
konkurencyjnej sp6tce kapitaiowej, w przypadku posiadania w niej przez
czlonka Rady Nadzorczej co najmniej 10% (dziesiqciu procent) udziarow
albo akcji bqd2 prawa do poworania co najmniej jednego czionka zarzqdu.
Zgody udziela Walne Zgromadzenie Spolki. ___________

S 10, ICZYNNOSCI IZNOANIA RADY NADZORCZEJJ
1' Uchwaiy Rady Nadzorczej wymagajq sprawy zastrzezone dra niej

przez Kodeks sp6tek handrowych oraz postanowienia statutu. ________-__
2 Uchwaty Rady Nadzorczej wymagajq tak2e:

a) zworanie warneg o Zgromadzenia przez Radq Nadzorczq
b) wybor podmiotu uprawnionego do badania sprawozdafi

finansowych Spotki.
3' Rada Nadzorcza w drodze uchwary opiniuje wnioski Zarzqdu

przedstawione warnemu Zgromadzeniu w ceru podjgcia uchwai
d otyczqce : ----------_-_

a) zmian Statutu;

b) podwy2szenia lub obnizenia kapitalu zakladowego; ________
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c) polqczenia lub przeksztalcenia Spolki;

d) rozwiEzania i likwidacji Spolki;

e) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych;---------

0 zbycia i wydzierlawienia przedsiqbiorstwa Sp6iki, ustanowienia na
i

nim prawa uzytkowania. --------- _" \
s 11. ISKTAD PTERWSZYCH ORGANOW]

Stawajqcy, jako zalo2yciele Sp6tki, dokonujq wyboru do pierwszych

organ6w Sp6tki i powolujq:------

1) Zarzqd w skladzie: -

a) Lech Skibiriski - Prezes Zarzqdu,

b) Zbigniew Okulus - Wiceprezes ZarzEdu,---------

c) Krzysztof Stanislaw Gromkowski - Wiceprezes Zarzqdu,

d) lreneusz Strzelczak - Wiceprezes ZarzEdu;----------

2) Radq Nadzorczq w skladzie:

a) Hanna Skibinska,

b) Lil ianna Gromkowska,------

c) Bozena Kubiak,

d) Aleksandra Bielak. -----------

s 12. IZWOLYWAN|E WALNYCH ZGROMADZEN]

1. Walne Zgromadzenie moze byc zwyczajne lub nadzwyczajne. ------

2. Nadzwyczalne Walne Zgromadzenie powinno by6 zwotywane w ciqgu
dwoch tygodni od zloZenia 2Edania przez uprawniony podmiot.

s 13. IZASADY ODBYWAN|A WALNYCH ZGROMADZENJ

1. walne zgromadzenia odbywajq sig w warszawie albo w siedzibie

Sp6lki.

2. Uchwaiy w sprawach powolania i odwolania czlonk6w Rady

Nadzorczej wymagajq dla swojej wazno6ci kworum akcjonariuszy

reprezentujqcych co najmniej potowg og6lnej liczby akcji.

3. szczeg6iowe zasady organizacji walnego zgromadzenia okresla

regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalany przez Walne

Zgr omadze n ie, -----------

s 14. [KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENTA]

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia nalezE sprawy zastrzezone

przez Kodeks sp6lek handlowych oraz Statut.
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2. Nabycie i zbycie nieruchomoscr, uzytkowania wieczystego bqdl
udziaiu w nieruchomosci lub udziaiu w uzytkowaniu wieczystym nie
wymaga uchwaly Walnego Zgromaozenta. ______

s 15. IRACHUNKOWOSC SnOlXl l
Rokiem obrotowym Spolkijest rok kalendarzowy. ________

Pienvszy rok obrotowy sp6tki konczy sig 31 grudnia 2002 roku. ---------

W Spolce tworzy sig nastqpujqce kapitaly.--

a) kapitai zakladowy

b) kapital zapasowy

spolka moze tworzyc i znosii uchwalq walnego zgromadzenia inne
kapitaiy na pokrycie poszczeg6rnych strat lub wydatkow na poczqtku i
w trakcie roku obrotoweqo.

s re. rr-lrwtDAcJA SPOLI{I
Rozwiqzanie sp6tki nastgpuje po przeprowadzeniu likwidacji.
Likwidacjg prowadzi sig pod firmq spotki z dodatkieffi ,w likwidacji,,. ----

Likwidacjq przeprowadza co najmniej dwoch likwidator6w, wybranych
przez wa ln e zgr omadzen ie. Likwid ato rzy rep rezentuj q S polkq lqcznie.

s 17. IPOSTANOW|EN|A KONCOWE]
Akcjonariusze postanawiajq, 2e z chwirq podwyzszenia kapitalu
zakladowego zastrzegalq dla Pana lreneusza strzelczaka prawo
pierurszenstwa objqcia nowych akcji z wylqczeniem w odpowiedniej
czgsci z prawa poboru akqi przez akcjonariu szy zalo2ycieli. prawo to
przysiugiwa6 bqdzie Panu lreneuszowi strzelczakowi jako
po2yczkodawcy z tytulu umowy po2yczki zawarlej w dniu 10
paLdziernika2001 rokuz Korporacjq KGL s.c. L. skibir iski ,  Z. okulus,
K. Gromkowski na analogicznych warunkach, jakie przystuguiq

akcjonariuszom zalo|ycielom, to jest uprzywilejowanie akcji co do
glosu i co do podzialu majqtku okre6lonych w S 3 ust. 3 niniejszego
Statutu.---

Spoika dokona podwyzszenia kapitalu zakladowego poryzez

wniesienie aportu w postaci wierzytelnosci z umowy tej pozyczki i
lreneusz strzelczak bqdzie uprawniony do poboru akcji imiennych o
wartosci jego wierzytelnosci w pierwszej kolejnosci przed

dotychczasowym i akcjonari uszam i.

1 .

2 .

3 .
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem majq

zastosowanie przepisy Kodeksu Spolek Handlowych i innych

obowiqzujqcych aktow PrawnYch.

3, OgNoszenia sp6Nki bgdE ukazywad siQ w Monitorze sqdowym i

Gospodarczym."

Nastqpnie Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad tq uchwaiq

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczqcy stwierdzil, 2e w

glosowaniu nad powyZszq uchwalq oddano 216'368 (dwie$cie szesna6cie

tysiqcy trzysta szes6dziesiqt osiem) waznych glos6w z 108.184 (sto osiem

tysigcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 100% (sto procent)

kapitatu zakladowego spo{ki, za podjqciem powy2szei uchwaiy oddano

wszystkie giosy, to jest 216.368 (dwiescie szesnascie tysigcy trzysta

sze$6dziesiqt osiem), glosow przeciw nie oddano (,,0" giosow)' glosow

wstrzymujqcych siQ r6wnie2 nie oddano (,0" glos6w)' a zalem

Przewodn iczqcy stwierdzil, 2e pov,ry|sza uchwafa zostala podjqta przez

Zgr omadze n ie jed noglo6n ie.

Ad 10 porzqdku obrad: ,rr;;, iczqcy przedstawii uchwatq o

nastqpujqcej tre5ci:-

,,UCHWALA nr 16

Nadzwyczajnego Wal nego Zgromadzenia

sp6lki KorPoracja KGL S.A.

z siedzibq w MoSciskach

z dnia 8 maja 2015 roku

wsprawiepnyjgciaregulaminuWalnegoZgromadzenia

l. Nadzwy czfne walne zgromadzenie spolki pod firmq Korporacja KGL

S.A. z siedzibq w Mo$ciskach na podstawie $ 13 ust' 3 Statutu SpoNki

uchwala Reg u lami n Wal nego Zgromadzen ia w brzm ien iu nastqpujqcym : ---

,,REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SPOTKI KORPORACJA KGL SPOLKA AKCYJNA

z slEDzlBA W MOSCISKACH

Reg u lam i n uchwalony uchwalq Nadzwyczaj ne go wal nego

Zgromadzenia Sp6lki nr 15 dnia 8 maja 2015 roku

PODSTAWA t ZAKRES REGULACJI

a A.)+



s 1
1 Regulamin walnego zgromadzenia zostal uchwalony na podstawie $

13 ust.  3 Statutu.

2. Regulamin walnego Zgromadzenia okresra zasady oraz tryb
zwoiywania i przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia spotki.

DEFINICJE

s 2
l lekroc w Regulaminie jest mowa o:-----------

1) Akcji oznacza to jakqkolwiek akcjq Spolki im iennq a lbo  na

okazic ie la

2) Akcjonariuszu - oznacza to osobg fizyczn4lub prawnq, jak r6wnieZ
jednostkg organizacyjnq nie posiadajqcq osobowo6ci prawnej, kt6ra
jest wpisana do ksiggi akcyjnej prowadzonej przez Zarzqd Korporacji

KGL S.A. lub jest uprawniona z akqi na okaziciela; za Akcjonariusza

uwa2a siq takze odpowiednio zastawnika oraz uzytkownika Akcji w

zakresie, jakijest konieczny do realizacji przyslugujqcych im praw, ------

3) Czlonku Rady Nadzorczej - oznacza to czlonka Rady Nadzorczej

Sp6tki, w tym takze Przewodniczqcego i Wiceprzewodniczqcego Rady

Nadzorczej

4) Czlonku Zarz4du - oznacza to cz{onka Zarzqdu Spoiki, w tym takze

Prezesa Zarzqdu iWiceprezesaZarzqdu, o ile zostat powolany,

5) Przewodniczqcym Walnego Zgromadzenia oznacza to

przewodniczEcego Walnego Zgromadzenia Spoiki, ------------

6) Radzie Nadzorczej - oznacza to Radg Nadzorczq Korporacji KGL

s.A., ------

7) Regulaminie - oznacza to niniejszy regulamin, ---------

8) Sp6lce - oznacza to spolkq akcyjnq pod firmq Korporacja KGL S.A. z

siedzibq w MoSciskach, ------

9) Statucie - oznacza to statut Spolki,

1O)Walnym Zgromadzeniu - oznacza to Walne Zgromadzenie Spolki, ----

11)Zarzqdzie - oznacza to Zarz4d Spolki.

ZWOLANIE I ODWOLANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

s 3
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1 . w przypadku zwolania walnego zgromadzenia przez Radg

Nadzorczq lub Akcjonariuszy bqdz podjqcia uchwaty Wzez Walne

Zgromadzenie w przedmiocie zwolania Nadzwyczajnego Walnego

zgromadzenia, jak r6wniez w przypadku Zqdania zwolania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy,

ogloszeri i innych czynno$ci technicznych i organizacyjnych

niezbgdnych do zwolania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia

dokonuje Zarzqd.---

Akcjonariusze zwolujqcy Nadzwyczajne walne zgromadzenie bqdz

zqdajqcy jego zwolania przedstawiq sp6Nce na pi$mie lub w postaci

elektronicznej informacjq o takim zwotaniu b4d2 zqdaniu zwolania

wrcz z niezbqdnq dokumentacjq, w szczeg6lno$ci koniecznq do

dokonania ogloszenia o Walnym Zgromadzeniu. ------

Akcjonariusze zwolujqcy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

ZEdajqcy jego zwolania lub Zqdaiqcy umieszczenia poszczegolnych

spraw w porzqdku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub

Zwyczajnego Walneg o Zgromadzenia przedstawiq Sp6lce dokumenty

wskazujEce, 2e przysluguje im uprawnienie do zwolania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lqdania jego zwolania

bqd2Zqdania umieszczenia poszczeg6lnych spraw w porzqdku obrad'

Z4danie zwola n ia N adzwyczaj neg o Wa I neg o Zgr omadze n ia powi n no

wskazywa6 proponowany porzqdek obrad oraz proponowany termin

jego odbycia. --------

Akcjonariusze, ktorzy Zqdali zwo{ania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia mogq wycofac swoje zqdanie do czasu jego zwolania

przez Zarzqd. Jednak ielzeli pozostali Akcjonariusze, nadal 2qdaiqcy

zwolania Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, bgdq

reprezentowali 1120 (ednq dwudziestq) kapitatu zakladowego Sp6tki,

Zarzqd zw o+a N adzwyczaj ne Wal ne Zg ro m ad ze n ie.

Nadzwyczajne Waln e Zgromadzenie powinno sig odbyd najwczeSniej

jak to bqdzie mo2liwe, nie p62niej jednak niz. w terminie dwoch

miesiqcy od dnia przedstawienia Zarzqdowi |qdania, o ktorym mowa

w ust. 1 powy2ei.

2 .
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7. z chwilq uzyskania przez spolkq statusu spotki publicznej w
rozumieniu kodeksu spotek handlowych: -----------

a) ogloszenie o walnym Zgromadzeniu, wrcz ze wszystkimi

wymaganymi informacjami i  dokumentami, powinno byc
zamieszczone na stronie internetowej spolki do dnia walnego

Zgromadzenia, ------

b) w ogtoszeniu o zwolaniu Walnego Zgromadzenia nalezy wskaza6

adres poczty elektronicznej, na ktory mogq byc kierowane

zawiadomienia o udzieleniu petnomocnictwa w postaci

elektron icznej, ------

c) w ogloszeniu o zwolaniu Walnego Zgromadzenia nalezy wskazac

opis sposobu weryfikacji wazno6ci pelnomocnictwa udzielonego w

postaci elektron icznej. -------

s 4
Mozna odwolac lub zmienic warunki odbycia zwolanego juz Walnego

Zoromadzenia. -

W szczegolno6ci mozna

Zgromadzenia lub jego termin.

zmienic miejsce odbycia Walnego

Odwotac lub zmienic warunki odbycia Walnego Zgromadzenia moze z

waznych powodow tylko podmiot, kt6ry je zwolal, z tym

zastrze|eniem, ze jeZeli Walne Zgromadzenie zostalo zwolane na

24danie Akcjonariuszy, Zarzqd moze je odwotad lub zmienic warunki

jego odbycia tylko na wniosek tych Akcjonariuszy, kt6rzy zqdali jego

zwolania.

Z zastrzezeniem wymagan, ktore kodeks sp6lek handlowych

przewiduje dla zmian w porzqdku obrad wprowadzonych na zqdanie

Akcjonariuszy, zmiana warunk6w odbycia Walnego Zgromadzenia

powinna nastqpi6 w ten sam spos6b, w jaki ogtoszono jego zwolanie.

Taka zmiana warunk6w odbycia Walnego Zgromadzenia wymaga

og{oszenia dokonanego na trzy tygodnie - a z chwilq uzyskania przez

Spotkg statusu spoiki publicznej w rozumieniu kodeksu spolek

handlowych - na 26 (dwadzie6cia sze6c) dni przed terminem Walnego

Zoromadzenia. ------
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Odwolanie Walnego Zgromadzenia moze nastqpii w kazdym czasie

a2 do chwili jego rozpoczgcia. Mozna odwola6 Walne Zgromadzenie

za pomocq 5rodk6w, kt6re zapewniq dotarcie informacji o odwolaniu

do Akcjonariuszy.

Odwolanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana warunkow jego

odbycia nie powinny uniemozliwia6 lub ogranicza6, Akcjonariuszom

prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-------

PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

s 5
Projekty uchwai proponowanych do przyjqcia przez Walne

Zgromadzenie oraz inne istotne materialy powinny by6 w miarg

mozliwoSci przedstawione Akcjonariuszom przed Walnym

Zgromadzeniem w czasie umozliwiajEcym zapoznanie sig z nimi i

dokonanie ich oceny.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu powinna byc wyNo2ona w miejscu urzqdowania Zarzqdu

natrzy dni przed datq odbycia Walnego Zgromadzenia.

Z chwilq uzyskania przez Sp6lkq statusu sp6lki publicznej w

rozumieniu kodeksu sp6lek handlowych lista Akcjonariuszy

uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o kt6rej

mowa w ust. 2 pov'ry2ej, powinna zosta6 przeslana na trzy dni przed

datq odbycia Walnego Zgromadzenia, jezeli Akcjonariusz za2qdal jej

przeslania pocztq elektronicznq na wskazany adres przed

rozpoczeciem biegu trzydniowego terminu

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

s 6
Osobq otwierajqcq Walne Zgromadzenie jest Przewodniczqcy Rady

Nadzorczej lub w jego zastqpstwie Wiceprzewodniczqcy Rady

Nadzorczej. Osoba otwierajqca Walne Zgromadzenie moze

podejmowac wszelkie decyzje porzqdkowe, niezbgdne do rozpoczqcia

obrad Walnego Zgromadzenia, powstrzymujqc sig od jakichkolwiek

innych rozstrzygnigi merytorycznych lub formalnych.

Osoba otwierajqca Walne Zgromadzenie ma obowiqzek doprowadzi6

d o n iezwloczneg o wyb o ru P rzewod n iczqcego wal n eg o Zgr omadzenia.

I
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PRZEWODNtCZACY WALN EGO ZG ROMADZEN tA

s 7
1. Ka2dy uczestnik walnego zgromadzenia ma prawo kandydowac na

Przewodniczqcego walnego Zgromadzenia, jak rownie2 zgtosic jednq

kandydaturg na Przewodniczqcego warnego zgromadzenia.
Przewodniczqcym walnego zgromadzenia moze byi osoba spoza
g ro na Akcjonariuszy, jezeli zostaia upowazn io na przezAkcjonari usza.

2. Kandydat wpisany zostaje na listg zgloszonych na stanowisko

P rzewod n iczqceg o Wal n eg o Zgr omadze n ia po zlo2eniu o6wi ad cze n i a,
2e wyraZa zgodq na kandydowanie. Listg zgtoszonych kandydatow
sporzqdza osoba otwierajqca walne zgromadzenie. z chwila
ogioszenia listy uwaza sig jq za zamknigtE. --------

3 osoba otwierajqca walne zgromadzenie czuwa nad prawidfowym

przebiegiem glosowania, a po jego przeprowadzeniu oglasza wyniki
giosowan ia. ----------

.l ' KandYdatury na Przewodniczqcego Walnego Zgromadzenia poddaje

sig pod glosowanie w kolejnosci alfabetycznej. z chwirq wyboru

okre6lonego kandydata na Przewodniczqcego walnego

zgromadzenia dalszych kandydatur nie poddaje siq pod giosowanie. --

: Osoba otwierajqca Walne Zgromadzenie przekazuje

Przewodniczqcemu walnego zgromadzenia dalsze kierowanie

cbradami .

s 8
'  ?rzewodniczqcy walnego zgromadzenia powinien przeciwdziaiac w

szczegolnosci naduZywaniu uprawnien przez uczestnikow Walnego

Zgromadzenia i zapewnic respektowanie praw Akcjonariuszy

m niejszoSciowych

' Przewodniczqcy walnego zgromadzenia zarzqdza sporzqdzenie listy

obecnosci zawierajqcej spis uczestnikow walnego Zgromadzenia

wraz ze wskazaniem przyslugujqcych im akcji (przywilejow) i glosow. --

: Jezeli uczestnik walnego Zgromadzenia jest jednoczesnie czlonkiem

organu Spolki ,  okol iczno6c tq odnotowuje siq na l i6cie obecnoSci
: Na liscie obecnosci powinni byc wskazani takze pelnomocnicy

Akcjonariuszy, ich przedstawiciele, a takze osoby dzialajqce jako
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organy Akcjonariuszy bqdqcych osobami prawnymi lub upowa2nione

do ich reprezentagi oraz osoby dziatraiEce za jednostki organizacyjne

nieposiadajqce osobowo6ci prawnej, o ktorych jest mowa w art' 331

kodeksu cywilnego. osoby te bqdq umieszczone na liscie w razie

wykazania umocowania do dzialania za Akcjonariusza bqd2 w jego

imieniu.---
przewodn icz4cy walnego zgromadzenia podpisuje listg obecnosci

o":az zapewnia jej wylozenie podczas obrad'

KaZdy uprawniony do udzialu w Walnym Zgromadzeniu jest

uprawniony do przeglqdania listy obecno6ci i Zqdaniajej uzupe{nienia

lub sp rostowan i a przez P rzewod n iczqcego wal nego zgr omadzen ia' ---

przewodn iczqcy walnego zgromadzenia zapewnia aktualizacjq listy

obecnosci, jezeli w trakcie przebiegu walnego zgromadzenia zmieni

siq liczba jego uczestnik6w.

w razie wqtpliwosci Przewodniczqcy walnego zgromadzenia zarzqdzi

sprawdzenie listy obecnosci. walne zgromadzenie podejmuje uchwalq

w przedmiocie zatwierdzenia sprawdzonej listy obecnoSci' ------*-------

przewodniczqcy walnego zgromadzenia stwierdza prawidlowoSc

zwolania walnego zgromadzenia i jego zdolnoSc do podejmowania

uchwal w sprawach objqtych porzqdkiem obrad'

KOMISJA SKRUTACYJNA

s e
z zastrzezeniem postanowieh ustawy Przewodniczqcy walnego

Zgromadzenia zarzEdza wybor trzyosobowej Komisji skrutacyjnej, o

ile przewiduje to porzqdek obrad albo zostanie zadecydowane

uchwalq Walnego Zgromadzenia. ------

czionkowie Komisji skrutacyjnej wybierani sq sposr6d uczestnik6w

Walnego Zgromadzenia. ------

K a k d y u p r a w n i o n y d o u c z e s t n i c t w a w W a l n y m Z g r o m a d z e n i u m a

prawo zglosi6 do protoko{u jednq kandydaturQ na czlonka Komisji

Skrutacyjnej. Glosowanie odbywa siQ na kazdego z kandydat6w

osobno w porzqdku alfabetycznym. Z chwilq dokonania wyboru trzech

czlonkow Komisji skrutacyjnej dalszych kandydatur nie poddaje sig

pod glosowanie.

7 .
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Do obowiqzkow Komisji Skrutacyjnej nalezy czuwanie nad

prawidlowym przebiegiem glosowan przewidzianych porzqdkiem

obrad bqd2 uchwalq Walnego Zgromadzenia, liczenie oddanych

glosow, ustalanie wynik6w glosowania pzez wskazanie lqcznej liczby

gtos6w waznych, liczby glosow ,,2a", ,,ptzeciw" oraz ,,wstrzymujqcych

siq" i podawanie tych wynikow Przewodniczqcemu Walnego

Zgromadzenia w celu dokonania ogloszenia oraz wykonywanie innych

czyn n oS ci zwiqzany ch z przeprowad za n i e m gtosowa n. -----------

Komisja Skrutacyjna ma obowiqzek niezwiocznego powiadomienia

Przewodniczqcego Walnego Zgromadzenia o nieprawidlowoSciach w

przebiegu glosowania, -----------

Dokumenty zawierajqce wyniki glosowania (protokoiy Komisji

S krutacyj nej), pod p isujq wszyscy czio n kowie Kom isj i S krutacyj n ei oraz

Przewod niczqcy Walnego Zgromadzen ia. ------

OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

s  1 0
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia mogq by6 obecni takze biegiy

rewident, dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spolki zaproszeni

przez Zarzqd Spofki - w czasie rozpatrywania punktu porzqdku obrad

dotyczqcego aspekt6w lezqcych w zakresie odpowiedzialno6ci tych

osob oraz eksperci zaproszeni przez organ zwoluiqcy Walne

Zgromadzenie w czasie rozpatrywania punktu porzqdku obrad

dotyczqcego aspektow bgdqcych przedmiotem oceny ekspertow, bqdL

- po wyraZeniu zgody wzez Akcjonariuszy - w czasie rozpatrywania

innych punktow porzqdku obrad. ---

i Osoby wymienione w ust. '1 powyzej nie sq uczestnikami Walnego

Zgromadzenia oraz nie posiadajq prawa do g{osowania. ------

s  1 1
. Realizacjq porzqdku obrad zapewnia Przewodniczqcy walnego

Zgromadzenia.

Akcjonar iusz ma prawo zadawania pytan obecnym na sal i  czionkom

organow spolki w ka2dej sprawie objgtej porzqdkiem obrad. o

kolejno6ci zadawania pytan decyduje kolejno6c zgloszen.

PrzewodniczEcy Walnego Zgromadzenia mo2e udzielac glosu poza
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kolejnosciq cztonkom zarzqdu, Rady Nadzorczej lub zaproszonym

ekspertom

Przewodnicz4cy walnego zgromadzenia podaje do wiadomosci, jakie

wnioski dotyczqce projektu uchwaly wptyngty i ustala kolejnoS6

gtosowania. ----------

Po wyczerpaniu wniosk6w oraz glosow poszczeg6lnych uczestnik6w

P rzewod n iczqcy wal neg o zgromadzenia zamyka dys kusj g --------------

Przed przystqpieniem do g|osowania nad uchwa|ami, do podjqcia

ktorych wymagane jest przez ustawq reprezentowanie okreslonej

liczby akcji, Przewodniczqcy walnego zgromadzenia sprawdza, czy

naWa|nymZgromadzen iu rep rezen towane jes twymaganekworum

oraz -o ire jest to cerowe z uwagi na przedmiot uchwaty - przypomina

o zakresie wykonywania prawa glosu pzez poszczegolnych

Akcjonariuszy.------

Glosowanie nad wnioskami odbywa sig poczqwszy od wniosku

najdalej idqcego. Po zakonczeniu glosowania nad wnioskami, glosuje

siQ nad projektem uchwaly, uwzglqdniajqcym przyjqte wnioski' W

p ierwszej ko lej n o6ci P rzewod n iczEcy wa I n eg o zgromadze n ia pod d aje

pod glosowanie projekty uchwal pochodzqce od podmiotu, z inicjatywy

kt6regodosziodozwolaniaWa|negoZgromadzenia.-------

Glosowanie korespondencyjne na walnym Zgromadzeniu jest

niedopuszczalne. ----

P rzewodn iczqcyWa|negoZgromadzen ian iemoZesamodz ie |n ie

usuwac spraw z porzqdku obrad, zmienia6 kolejnosci poszczeg6lnych

jego punkt6w oraz wprowadza6 pod obrady spraw merytorycznych nie

objqtych porzqdkiem obrad' Jednak wniosek o zwolanie

Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze

porzqdkowym mogE byc uchwalone, mimo 2e nie byty umieszczone w

porzqdku obrad.
po przeprowadzeniu glosowania nad kaadqz uchwal Przewodniczqcy

Wa|nego Zgromadzenia stwierdza, i|e g|os6w oddano' i|e g|osow

oddano za uchwalq, ile glos6w oddano przeciwko uchwale oraz ile

bytog|osowwstrzymujqcychs iq.NastgpniePrzewodniczqcypodaje,

7 .
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jaka wielkosc glosow byia wymagana dla skutecznego powziqcia
uchwaiy otaz czy uchwala zostala skutecznie podjqta.

10. Przewodniczqcy zapewnia osobom zglaszajqcym sprzeciw wobec
uchwaiy, mozliwoSc zwiqzlego uzasadnienia sprzeciwu. -----__

11. Po wyczerpaniu porzqdku obrad przewodniczqcy zamyka walne
Zgromadzenie. ------

s 1 2
1 Przewodniczqcy walnego Zgromadzenia moze zarzqdzic przerwy

porzqdkowe w obradach, nie stanowiqce odroczenia obrad.

2 Przez przerwQ porzqdkowq rozumie sig przerwq tnruajqcq nie dluzej niz
120 (sto dwadziescia) minut, uzasadnionE w szczegolnosci potrzebq:

sformulowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji tresci
podejmowanej uchwaly, sformuiowania poprawki do uchwaly,
skorzystania z pomocy obstugi prawnej spotki, powielenia material6w

dla Akcjonariuszy.

Po wznowieniu obrad po przerwie porzqdkowej przewodniczqcy

walnego zgromadzenia zarzqdza ponowne sprawdzenie risty
obecnoSci. Postanowienia g B ust. B stosuje sig odpowiednio.----

w przypadku koniecznosci ogloszenia innej przerwy niz porzqdkowa

lub konieczno6ci przedluzenia przenvy porzqdkowej, wymagana jest

uchwaia Walnego Zgromadzen ia, -------

Przerwy nie mogq miec na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonania

ct  oraw.

s 1 3
'  Z chwilq uzyskania przez Spotkq statusu spotki publicznej w

rozumieniu kodeksu spo{ek handlowych peinomocnictwo do

iczestniczenia w walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa glosu

ir:oLa byc udzielone w postaci elektronicznej.-*---*

: c udzieleniu pelnomocnictwa w postaci elektronicznej nale2y

zawiadomic Sp6lkq na adres poczty elektronicznej wskazany w

cgioszeniu o zwolaniu Walnego Zgromadzenia, dokladajqc przy tym
,,'rszelkich staran, aby mozliwa byia skuteczna weryfikacja waznosci

pelnomocnictwa. W tresci pelnomocnictwa nale2y wskazac numery

PESEL oraz serie i numery dowod6w tozsamo6ci (paszportow)
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mocodawcy ipe |nomocn ika .Wrazzzaw iadomien iemoudz ie |en iu

pelnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyla skan

u d z i e l o n e g o p e t n o m o c n i c t w a ' s k a n y d o w o d o w o s o b i s t y c h l u b

paszportow pozwalajqce zidentyfikowa6 Akcjonariusza (jako

mocodawcq) i ustanowionego pelnomocnika' ------

3 ' W p r z y p a d k u g d y p e | n o m o c n i c t w a u d z i e | a o s o b a p r a w n a | u b
jednostkaorganizacy jna,okt6re jmowawart '33 lkodeksucywi lnego '

A k c j o n a r i u s z j a k o m o c o d a w c a d o d a t k o w o p r z e s y l a s k a n o d p i s u z

rejestru, w ktorym mocodawca jest zarejestrowany'-----

4. Akcjonariusz przesyiajqcy zawiadomienie o udzieleniu

pelnomocnictwa przesyla jednocze6nie do Spolki adres poczty

e|ekt ron icznejoraznumerte le fonuAkcjonar iuszaipetnomocnika,za

po5rednictwem, ktorych Sp6tka bqdzie mogla komunikowa6 sig z

Akcjonariuszem i jego pelnomocnikiem'

5 .P rzes lan ied rogqe |ek t ron icznqdokumentow i in fo rmac j iwskazanych

wust .2 ,3 i4powy2ein iezwaln iazobowiqzkuprzedstawieniaprzez

pelnomocnika,przysporzqdzaniu | is tyobecnoScios6buprawnionych

do uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu sp6tki, dokumentow

sluzqcYch jego identYfikacji'

6 . W e r y f i k a c j a w a Z n o S c i p e t n o m o c n i c t w a u d z i e l o n e g o W p o s t a c i

e |ek t ron iczne jmo tepo |ega6miqdzy innyminazwro tnympy tan iuw

f o r m i e e l e k t r o n i c z n e j l u b t e l e f o n i c z n e j d o A k c j o n a r i u s z a l u b

pelnomocnikawce|upotwierdzeniafaktuudzie |en iapetnomocnic twai

j e g o t r e 6 c i , a W r a z i e p o w z i q c i a w q t p | i w o 6 ; c i n a d o k o n a n i e i n n y c h

niezbqdnYch czYn no6ci' --*-----

T.Zasadydotyczqceidenty f ikac j iAkc jonar iuszastosujes iqodpowiednio

do zawiadomienia sp6tki o odwolaniu udzielonego pelnomocnictwa' ---

PoWoLYWANIEIoDWoLYWAN|EczLoNKoWRADYNADzoRczEJ
s 1 4

1. W zakresie, w jakim Statut dopuszcza wyb6r Czlonkow Rady

Nadzorczejpf tezWa|neZgromadzeniestosujes iqpostanowienia

ponlzsze.

na Cztonkow Rady Nadzorczej przedstawiane sq
2. KandYdatury

podczas Walnego Zgromadzenta
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reprezentujqcych co najmniej 1110 (.yednq dziesiqtq) kapitalu

za kf ad oweg o. ---------

3. Po zamkniqciu listy kandydatow Przewodniczqcy Walnego

Zgromadzenia zarzqdza oddzielne glosowania nad poszczeg6lnymi

kandydatu ram i w kolejnoSci alfabetycznej. ---

4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwalg w przedmiocie okre6lenia

wynagrod zenia Czlonkow Rady Nadzorczej -----------

POSTANOWIENIA KONCOWE

s 1 5
1. Koszty zwiqzane z odbyciem Walnego Zgromadzenia ponosi Spotka. ---

2. Organizacja Walnego Zgrom adzenia nale?y do obowiqzkow Zarzqdu'

zarzqd zapewnia obstugq administracyjnq, technicznq i prawnq

Walnego Zgromadzen ia. -------

3.  Regulamin Walnego Zgromadzenia jest  udostqpniony w siedzibie

Spotki, a od momentu uzyskania przez Spotkq statusu spolki publicznej

w rozumieniu kodeksu spolek handlowych takze na stronie interneiowej

Sp6iki."---

f l, Niniejsza uchwala wchodzi w Zycie z dniem wydania przez wla6ciwy

Sed postanowienia w przedmiocie wpisania zmian dotyczqcych S I

Statutu Spoiki objqtych niniejszym aktem notarialnym w Rejestrze

Przedsiqbiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego. Z tym dniem traci moc

Regulamin walnego zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2002 roku."

N astg p n ie P rzewod n iczqcy zarzqdzil glosowa n ie n ad tq u chwalq. ------------

Po przeprowadzonym gNosowaniu Przewodniczqcy stwierdzit, 2e w

g{osowaniu nad powylszq uchwalq oddano 216'368 (dwieScie szesnascie

tysigcy trzysta sze6cdziesiqt osiem) waznych glos6w z 108.184 (sto ostem

tysiqcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 100% (sto procent)

kapitatu zakladowego Sp6lki, za podjgciem powy2szej uchwaiy oddanc

wszystkie glosy, to jest 216.368 (dwie6cie szesna6cie tysiqcy trzysta

szef6dziesiqt osiem), glos6w przeciw nie oddano (,,0" glosow), giosot' 'r

wstrzymujqcych siQ rowniez nie oddano (,,0" gfosow), a zatent

Przewodniczqcy stwierdzil, Ze powyLsza uchwaia zostala podjqta pQez

Zgr omadzen ie jed noglo6n ie.
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Ad 11 porzEdkuobrad: Przewodniczqcy przedstawii uchwalg o

nastgpujqcej treSci;

, ,UCHWAL A nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzen ia

spolki Korporacja KGL S.A.

z siedzibq w Mo6ciskach

z dnia I  maja 2015 roku

w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej z 20 grudnia 2002

roku

1, Nadzwyczalne Walne Zgromadzenie sp6lki pod firmq Korporacja KGL

S.A. z siedzibq w Mo6ciskach uchyla Regulamin Rady Nadzorczej z dnia

20 grudnia 2002 roku. -----

l f . Niniejsza uchwala wchodzi w 2ycie z dniem uchwalenia pzez Rade

Nadzorczq Spotki nowego Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z

przyslugujqcym jej na podstawie $ 9 Statutu Sp6lki uprawnieniem." ---------

Nastgpnie Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad tq uchwalq

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczqcy stwierdzil, 2e '.'r

gfosowaniu nad powyhszq uchwalq oddano 216.368 (dwie5cie szesnasc;3

tysigcy trzysta sze66dziesiqt osiem) waznych glosow z 108.184 (sto osre?-

tysiqcy sto osiemdziesiqt cztery) akcji, stanowiqcych 100% (sto procer:

kapitalu zakfadowego Spolki, za podjqciem powylszej uchwaly oddarc

wszystkie glosy, to jest 216.368 (dwie6cie szesna6cie tysigcy trzysia

sze6cdziesiqt osiem), glosow przeciw nie oddano (,,0" giosow), giosc', ' ,

wstrzymujqcych siq rowniez nie oddano (,,0" glosow), a zeie='

Przewodniczqcy stwierdzil, 2e powy|sza uchwala zostala podjqta piz.r

Zgr omadze n ie jed n oglo6 n ie.

Ad 12 porzqdku obrad: Wolnych wniosk6w nie byto,

Ad 13 porzqdku obrad: Wobec wyczerpania porzqdku obra;

Przewodniczqcy zamknql Zgromadzenie zalqczajqc do orygtr'a{-

niniejszego protokolu listq obecno3ci

,.5

$ 1. Wypisy tego aktu moZna wydawac Spolce

dowolnej liczbie. Koszty tego aktu ponosi Sp6lka

$ 2. Koszty sporzqdzenia tego aktu wynoszq:---

lub jej peinomocnikom 
"',

uiszczajqc je p rze lewe n,
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- ty:-"e* :r.s, ^:tarialnej na podstawie $ 9 ust. 1 pkt 2) rozporzqdzenia

mrn s::a : ; 'a.. ,  : rr iwoSci z dnia 28.06. 2004 roku w sprawie maksymalnych

sta i , , 'e . '  r i .s .  - : ,o i?r ia lne i  (1 . j . :  Dz.  U.22013 r . ,  poz.237)  - -  1 .100,00 z lo tych;
- !:-"e-- :::aiku od towar6w i uslug ptzy zastosowaniu stawki w

\,ry.s:/.:s: 23','c od czynno6ci notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z

cn,a' '  * .?i .a 2004 r.  o podatku od towar6w i  uslug t . j . :  Dz.U. z 2011 r. ,

Nr ' - '  tcz .  10542e zm.) - - - - - -  -253,00 z lo te .

Pocaiku od czynnosci cywilnoprawnych nie pobrano w zwi4zku z art' 1

'isra\,,y z dnia I wrze6nia 2000 roku o podatku od czynno5ci

cr,'/rlnoprawnycn.

Akt ten zostal odczytany, przyjgty i podpisany.

\a orr ginale wla5ciwe podpisy Przewodnicz4cego i Notariusza Tomasza Wojciechowskiego.-------

R.eperrorium o * / 9 ig /20ts ---------
\!'1pis ten zostal wydany dla Sp6&i
Do pobrania : - - - - - - - - - - - - - - -
- ntulem taks-v- notarialnej na podstawie $ i3 pkt. 2rozporz4dzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 28 czerwca
2004 r. rr sprau'ie maksyrnaLnych stawek taksy notariahej (t.j.: Dz. U. 22013 r. poz. 237)-- 282,- zl;
- f;4ulem podatku od towar6w i uslug, przy zastosowaniu stawki 23oh, na podstawie al"t. 41 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (t. j .: Dz. U. 22011 r., Nr 177 , poz. 1054 ze m.)-------------64,86 zl.
Razem do pobrania :--------------- --346,86 zl.
Warszawa, dnia osmego maja dwa tysi4ce piptnastego roku ----------
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