Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchw ała Nr 1
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka
Akcyjna
z dnia 11 lutego 2014 roku
w spraw ie wyboru przew odniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlow ych
oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz y
Zakładów „Lentex” Spółka Akc yjna z siedzibą w Lublińcu,
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: --------------§ 1.
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka
Akc yjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania
tajnego, w ybiera na Przewodniczącego Nadzw yczajnego Walnego
Zgromadzenia Pana Mateusza Krz ysztofa Gorzelaka. ---------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. ----------------------Otwierając y Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad
powzięciem uchwał y oddano 22 518 561 ważn ych głosów z 22 518 561
akcji (35,69 % kapitału zakładowego), za oddano 22 518 561 głosów,
prz y braku głosów przeciw i braku głosów wstrz ymujących się, wobec
czego zaproponowana uchwała została prz yjęta w głosowaniu tajn ym
jednomyślnie. ------------------------------------------------------------------Uchw ała Nr 2
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka
Akcyjna
z dnia 11 lutego 2014 roku
w spraw ie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka
Akc yjna z siedzibą w Lublińcu rez ygnuje z wyboru Komisji
Skrutac yjnej z uwagi na elektroniczn y sposób liczenia głosów.----------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. -----------------------
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Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 22 518 562 ważn ych głosów z
22 518 562 akcji (35,69 % kapitału zakładowego), za oddano
22 518 562 głosów, prz y braku głosów przeciw i braku głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta jednomyślnie. --------------------------------------------------------Uchw ała Nr 3
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka
Akcyjna
z dnia 11 lutego 2014 r.
w spraw ie przyjęcia porządku obrad Nadzw yczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia, Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
następuje: -----------------------------------------------------------------------§ 1.
Uchwala się następując y porządek obrad Nadzw yczajnego
Walnego Zgromadzenia: ------------------------------------------------------1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------2. Wybór Przewodniczącego Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutac yjnej lub rez ygnacja z wyboru Komisji
Skrutac yjnej. -------------------------------------------------------------------4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzw yczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------5. Prz yjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------6. Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------a) zmian y Statutu Spółki; -----------------------------------------------------b) umorzenia akcji własn ych nab yt ych przez Spółkę; ---------------------c) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian y Statutu. ---------7. Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------8. Zamknięcie Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. ----------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 22 518 562 ważn ych głosów z
22 518 562 akcji (35,69% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y
oddano za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta jednomyślnie. ---------------------------------------------------------
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Uchw ała Nr 4
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka
Akcyjna
z dnia 11 lutego 2014 roku
w spraw ie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlow ych
oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---------------------------------------§ 1.
Art. 9 ust. 9.1. Statutu o dot yc hczasow ym brzmieniu: ------------„Kapitał
zakładow y
Spółki
w ynosi
25.835.371,00 zł
(dwadzieścia pięć milionów osiemset trz ydzieści pięć tysięc y trz ysta
siedemdziesiąt jeden złot ych) i dzieli się na 63.013.100 (sześćdziesiąt
trz y milion y trz ynaście t ysięc y sto) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł
(zero złot ych i czterdzieści jeden grosz y) każda w t ym: ------------------a) 19025000 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia pięć t ysięc y) akcji
zw ykł ych
na okaziciela Serii A od numeru 00000001 do numeru
19025000, ----------------------------------------------------------------------b) 7.500.000 (siedem milionów pięćset t ysięc y) akcji zw ykł ych na
okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 7500000, --------------c) 600.300 (sześćset t ysięc y trz ysta) akcji zw ykł ych na okaziciela serii
C od numeru 000001 do numeru 600300, -----------------------------------d) 105.000 (sto pięć t ysięc y) akcji zw ykł ych na okaziciela serii D od
numeru 000001 do numeru 105000, -----------------------------------------e) 27.230.300 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trz ydzieści
t ysięc y trz ysta) akcji
zw ykł ych na okaziciela serii E od numeru
00000001 do numeru 27230300, ---------------------------------------------f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zw ykł ych na okaziciela serii F od
numeru 0000001 do numeru 5000000, ---------------------------------------g) 3.552.500 (trz y milion y pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset)
akcji zw ykł ych na okaziciela serii G od numeru 0 000 001 do numeru 3
552 500. ------------------------------------------------------------------------Akcje serii A, B, C, D, E, F, G są równe w prawach.” ------------otrz ymuje nowe następujące brzmienie:
„Kapitał
zakładow y
Spółki
w ynosi
25.870.221,00 zł
(dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt t ysięc y dwieście
dwadzieścia jeden złot ych) i dzieli się na 63.098.100 (sześćdziesiąt trz y
milion y dziewięćdziesiąt osiem t ysięcy sto) akcji o wartości nominalnej
0,41 zł
(zero
złot ych
i
czterdzieści
jeden
grosz y)
każda,
w yemitowan ych kolejno jako akcje serii od A do H. Wsz ystkie akcje
serii od A do H są równe w prawach.” --------------------------------------§ 2.
Art. 9 ust. 9.7. Statutu o dot yc hczasow ym brzmieniu: ------------3

„Akcje mogą b yć umarzane gd y: ---------------------------------------------a) uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego, --------------------b) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń, ----------c) Spółka nabędzie akcje celem umorzenia.” -------------------------------otrz ymuje nowe następujące brzmienie:
„Akcje Spółki mogą b yć umarzane w drodze umorzenia dobrowolnego,
gd y Spółka posiada akcje własne: -------------------------------------------a) nab yte w drodze egzekucji swoich roszczeń, lub
b) nab yte celem umorzenia, lub
c) nab yte wskutek przejęcia innej spółki, która posiadała akcje Spółki,
lub -------------------------------------------------------------------------------d) nab yte na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez
Walne Zgromadzenie w tr ybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
handlow ych.” ------------------------------------------------------------------§ 3.
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki. -------------------------------------------§ 4.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia z mocą od chwili
wpisania przez właściw y sąd rejestrow y zmian Statutu Spółki objęt ych
niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego. ----------------------------------------------------------------------Uzasadnienie podjęcia Uchwały w spraw ie zmiany Statutu
Spółki w zakresie obejmujący m kwestie umorzenia akcji, zgodnie z
art. 359 § 4 Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------Podjęcie w/w Uchwał y w zakresie obejmując ym kwestie
umorzenia akcji, mając na uwadze treść art. 304 § 2 pkt 3) KSH oraz
art. 359 § 1 KSH, ma na celu dostosowanie zapisów Statutu Spółki w
sposób umożliwiając y umorzenie, w drodze umorzenia dobrowolnego,
posiadan ych przez Spółkę akcji własn ych w łącznej liczbie 3.161.035
(trz y milion y sto sześćdziesiąt jeden tysięc y trz ydzieści pięć) sztuk,
nab yt ych: -----------------------------------------------------------------------a) w liczbie 2.797.215 (dwa milion y siedemset dziewięćdziesiąt siedem
t ysięc y dwieście piętnaście) sztuk na podstawie i w granicach
upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w
Uchwale Nr 6 Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
04 grudnia 2008 roku, zmienionej następnie Uchwałą nr 4
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 grudnia 2011
roku, Uchwałą nr 24 Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
14 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 27 Zw yczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku; -----------------------4

b) w liczbie 68.695 (sześćdziesiąt osiem t ys ięc y sześćset
dziewięćdziesiąt pięć) sztuk wskutek przejęcia z dniem 18 st ycznia
2013 roku spółki zależnej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. posiadającej
akcje Spółki; -------------------------------------------------------------------c) w liczbie 295.125 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć t ysięc y sto
dwadzieścia pięć) sztuk na podstawie i w granicach upoważnienia
udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w Uchwale nr 28
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2013 roku. ----Podjęcie w/w Uchwał y ma także na celu umożliwienie w
prz yszłości dokonania umorzenia posiadan ych przez Spółkę akcji
własn ych nab yt yc h w drodze egzekucji swoich roszczeń, celem
umorzenia, wskutek przejęcia innej spółki, która posiadała akcje
Spółki, lub na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez
Walne Zgromadzenie w tr ybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
handlow ych. Takie rozwiązanie pozwoli w prz yszłości podejmować
dec yzje dot yczące posiadan ych przez Spółkę akcji własnych z większą
elast ycznością, mając na uwadze interes Spółki oraz jej Akcjonariusz y.
Natomiast podjęcie w/w Uchwał y w zakresie obejmując ym
zmianę w Statucie w ysokości kapitału zakładowego ma na celu
dostosowanie jego treści do aktualnie obowiązującej w ysokości
kapitału
zakładowego,
uwzględniającej
podw yższenie
kapitału
zakładowego, które miało miejsce w dniu 03 września 2013 roku i
nastąpiło wskutek w ydania w dniu 03 września 2013 roku 85.000
(osiemdziesiąt pięć t ysięc y) sztuk akcji zw ykł ych na okaziciela serii H
Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złot ych i czterdzieści jeden
grosz y) każda i łącznej wartości nominalnej 34.850,00 zł (dalej "Akcje
serii H") posiadaczowi warrantów subskr ypc yjn ych serii B Spółki (dalej
"Warrant y"), któr y w ykonując prawa z posiadan ych Warrantów złoż ył
oświadczenie o objęciu Akcji serii H w ramach warunkowego
podw yższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie
Uchwał y Nr 31 Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24
czerwca 2013 roku i w pełni wniósł wymagane wkład y. ------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 22 518 562 ważn ych głosów z
22 518 562 akcji (35,69% kapitału zakładowego), wsz ystkie głos y
oddano za, prz y braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta jednomyślnie. ---------------------------------------------------------
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Uchw ała Nr 5
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka
Akcyjna
z dnia 11 lutego 2014 roku.
w spraw ie umorzenia akcji w łasnych nabytych przez Spółkę
Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek
handlow ych (dalej „KSH”) oraz art. 9 ust. 9.7. pkt c) oraz d) Statutu
Spółki Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----§ 1.
1. Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia
niniejsz ym umorz yć w drodze umorzenia dobrowolnego 3.161.035 (trz y
milion y sto sześćdziesiąt jeden t ysięc y trz ydzieści pięć) sztuk akcji
własn ych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złot ych i
czterdzieści jeden grosz y) każda (dalej „Akcje własne”).-----------------2. Akcje własne Spółka nab yła: --------------------------------------a) w liczbie 2.797.215 (dwa milion y siedemset dziewięćdziesiąt siedem
t ysięc y dwieście piętnaście) sztuk na podstawie i w granicach
upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w
Uchwale Nr 6 Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
04 grudnia 2008 roku, zmienionej następnie Uchwałą nr 4
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 grudnia 2011
roku, Uchwałą nr 24 Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
14 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 27 Zw yczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku; -----------------------b) w liczbie 68.695 (sześćdziesiąt osiem t ys ięc y sześćset
dziewięćdziesiąt pięć) sztuk wskutek przejęcia z dniem 18 st ycznia
2013 roku spółki zależnej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. posiadającej
akcje Spółki; -------------------------------------------------------------------c) w liczbie 295.125 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć t ysięc y sto
dwadzieścia pięć) sztuk na podstawie i w granicach upoważnienia
udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w Uchwale nr 28
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2013 roku. ----3. Akcje własne: -------------------------------------------------------a) oznaczone w § 1 ust. 2 pkt a) niniejszej Uchwał y został y nab yte za
w ynagrodzenie w ypłacone w yłącznie z kwot y, która zgodnie z art. 348
§ 1 KSH mogła b yć przeznaczona do podziału tj. z kapitału
rezerwowego utworzonego w t ym celu zgodnie z Uchwałą Nr 5
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 grudnia 2008
roku; ----------------------------------------------------------------------------b) oznaczone w § 1 ust. 2 pkt b) niniejszej Uchwał y został y nab yte w
w yniku połączenia poprzez przejęcie Spółki ze spółką zależną „LentexMarketing” Sp. z o.o., które to połączenie nastąpiło poprzez
przeniesienie na Spółkę (spółka przejmująca), jako jed ynego wspólnika
spółki zależnej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. (spółka przejmowana)
całego majątku spółki przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej;
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c) oznaczone w § 1 ust. 2 pkt c) niniejszej Uchwał y został y nab yte za
w ynagrodzenie w ypłacone w yłącznie z kwot y, która zgodnie z art. 348
§ 1 KSH mogła b yć przeznaczona do podziału tj. z kapitału
rezerwowego utworzonego w t ym celu zgodnie z Uchwałą Nr 30
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013
roku. ----------------------------------------------------------------------------§ 2.
W związku z umorzeniem Akcji własn ych kapitał zakładow y
Spółki zostanie obniżon y o kwotę 1.296.024,35 zł (jeden milion
dwieście dziewięćdziesiąt sześć t ysięc y dwadzieścia czter y złote i
trz ydzieści pięć grosz y), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej
Akcji własn ych. ----------------------------------------------------------------§ 3.
Umorzenie Akcji własn ych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału
zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w
drodze zmian y Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji własn ych
Spółki oraz z w yłączeniem tzw. procedur y konwokac yjnej uregulowanej
w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) i 3) KSH. ----§ 4.
Uchwała wchodzi w ż ycie pod warunkiem wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściw y dla
Spółki sąd rejestrow y zmian Statutu Spółki objęt ych Uchwałą Nr 4
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lutego 2014 roku w
sprawie zmian y Statutu Spółki. ----------------------------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 22 518 562 ważn ych głosów z
22 518 562 akcji (35,69% kapitału zakładowego), 22 517 427 głos y
oddano za, przeciwko oddano 1 135 głosów, prz y braku głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta jednomyślnie. ---------------------------------------------------------
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Uchw ała Nr 6
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka
Akcyjna
z dnia 11 lutego 2014 r.
w spraw ie: obniżenia kapitału zakładow ego Spółki oraz zmiany
Statutu.
Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek
handlow ych (dalej „KSH”) w zw. z art. 360 § 1 i § 4 KSH oraz art. 9
ust. 9.5. Statutu Spółki, a także art. 430 KSH oraz art. 28 ust. 28.2. pkt
1 Statutu Spółki Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
następuje: -----------------------------------------------------------------------§ 1.
W związku z podjęciem uchwał y Nr 5 Nadzw yczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie umorzenia akcji
własn ych nab yt yc h przez Spółkę, niniejsz ym obniża się kapitał
zakładow y Spółki z kwot y 25.870.221,00 zł (dwadzieścia pięć milionów
osiemset siedemdziesiąt t ysięc y dwieście dwadzieścia jeden złot ych)
do kwot y 24.574.196,65 zł (dwadzieścia czter y milion y pięćset
siedemdziesiąt czter y t ysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złot ych i
sześćdziesiąt pięć grosz y), tj. o kwotę 1.296.024,35 zł (jeden milion
dwieście dziewięćdziesiąt sześć t ysięc y dwadzieścia czter y złote i
trz ydzieści pięć grosz y), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej
umarzan ych akcji własn ych. --------------------------------------------------§ 2.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki o któr ym mowa w § 1
jest dokon ywane w celu dostosowania w ysokości kapitału zakładowego
Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostał ych po
umorzeniu 3.161.035 (trz y milion y sto sześćdziesiąt jeden t ysięc y
trz ydzieści pięć) sztuk akcji własn ych Spółki o wartości nominalnej
0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden grosz y) każda i łącznej
wartości nominalnej w w ysokości 1.296.024,35 zł (jednego miliona
dwustu dziewięćdziesięciu sześciu t ysięc y dwudziestu czterech złot ych
i trz ydziestu pięciu grosz y). --------------------------------------------------§ 3.
Obniżenie kapitału zakładowego o któr ym mowa w § 1 następuje
w drodze zmian y Statutu Spółki poprzez umorzenie 3.161.035 (trz y
milion y sto sześćdziesiąt jeden t ysięc y trz ydzieści pięć) sztuk akcji
zw ykł ych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (zero
złot ych i czterdzieści jeden groszy) każda, z w ył ączeniem tzw.
procedur y konwokac yjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na
brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) i 3) KSH i w związku z treścią § 1 ust. 3
Uchwał y Nr 5 Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
11 lutego 2014 roku w sprawie umorzenia akcji własn ych nab yt ych
przez Spółkę. --------------------------------------------------------------------
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§ 4
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się
następującej zmiany Statutu Spółki: -----------------------------------------1) Art. 9 ust. 9.1. Statutu o dot ychczasow ym brzmieniu: --------------„Kapitał
zakładow y
Spółki
w ynosi
25.870.221,00 zł
(dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt t ysięc y dwieście
dwadzieścia jeden złot ych) i dzieli się na 63.098.100 (sześćdziesiąt
trz y milion y dziewięćdziesiąt osiem t ysięc y sto) akcji o wartości
nominalnej 0,41 zł (zero złot ych i czterdzieści jeden grosz y) każda,
w yemitowan ych kolejno jako akcje serii od A do H. Wsz ystkie akcje
serii od A do H są równe w prawach.” --------------------------------------otrz ymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------------„Kapitał
zakładow y
Spółki
w ynosi
24.574.196,65 zł
(dwadzieścia cztery milion y pięćset siedemdziesiąt czter y t ysiące sto
dziewięćdziesiąt sześć złot ych i sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się
na 59.937.065 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trz ydzieści
siedem t ysięc y sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł
(zero złot ych i czterdzieści jeden grosz y) każda, w yemitowan ych
kolejno jako akcje serii od A do H. Wsz ystkie akcje serii od A do H są
równe w prawach.” ------------------------------------------------------------§ 5.
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki. -------------------------------------------§ 6.
Uchwała wchodzi w ż ycie pod warunkiem wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściw y dla
Spółki sąd rejestrow y zmian Statutu Spółki objęt ych Uchwałą Nr 4
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lutego 2014 roku w
sprawie zmian y Statutu Spółki. ----------------------------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 22 518 562 ważn ych głosów z
22 518 562 akcji (35,69% kapitału zakładowego), 22 517 427 głos y
oddano za, przeciwko oddano 1 135 głosów, prz y braku głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta jednomyślnie. ---------------------------------------------------------
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