Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 30 listopada 2015 roku
Uchw ała Nr 1
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2015 roku
w spraw ie wyboru Przew odniczącego Nadzw yczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlow ych
oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz y
"Lentex" Spółka Akc yjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzw yczajne Walne
Zgromadzenie uchwala co następuje: ----------------------------------------§ 1.
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akc yjna z
siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, w ybiera
na Przewodniczącego Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Pana
Mateusza Gorzelaka. ----------------------------------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia.
Otwierając y Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad
powzięciem uchwały oddano 20 869 538 ważn ych głosów, z 20 869 538
akcji (34,82 % kapitału zakładowego), za oddano 20 869 538 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 "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2015 roku
w spraw ie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1.
Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akc yjna z
siedzibą w Lublińcu rez ygnuje z w yb oru Komisji Skrutac yjnej z uwagi
na elektroniczn y sposób liczenia głosów. -----------------------------------§ 2.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia.
Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 20 869 538 ważn ych głosów z
20 869 538 akcji (34,82% 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. --------------------------------------------------------1

Uchw ała Nr 3
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2015 r.
w spraw ie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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. 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 20 869 538 ważn ych głosów z
20 869 538 akcji (34,82% 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. ---------------------------------------------------------

Uchw ała Nr 4
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2015 r.
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.
Wykreśla się art. 9b Statutu o dotychczasowym brzmieniu: --------
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1. Kapitał zakładow y Spółki został warunkowo podw yższon y o
kwotę nie większą niż 34.850,00 zł (trz ydzieści czter y t ysiące osiemset
pięćdziesiąt złot ych). ---------------------------------------------------------2. Warunkowe podw yższenie kapitału zakładowego następuje w
drodze emisji nie więcej niż 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięc y) akcji
zw ykł ych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,41 zł (zero
złot ych i czterdzieści jeden grosz y) każda. ---------------------------------3. Akcje serii H zostaną objęte przez posiadacz y warrantów
subskr ypc yjn ych serii B emitowan yc h na podstawie Uchwał y Nr 31
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013
roku w sprawie warunkowego podw yższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji akcji serii H, emisji warrantów subskr ypc yjn ych
serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasow ych akcjonariusz y oraz
zmian y Statutu Spółki. --------------------------------------------------------§ 2
Art. 20 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: ----------------------„20.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwał y, jeżeli na posiedzeniu jest
obecna co najmniej połowa jej członków, a wsz ysc y jej członkowie
zostali zaproszeni pismem doręczon ym co najmniej na 7 (siedem) dni
przed w yznaczoną datą posiedzenia. Wymóg zaproszenia pismem
doręczon ym co najmniej na 7 (siedem) dni przed w yznaczoną datą
posiedzenia uznaje się za spełnion y jeżeli data posiedzenia została
ustalona na posiedzeniu, w któr ym wsz ysc y członkowie Rad y brali
udział. Ustalenie dat y posiedzenia w ten sposób w ymaga potwierdzenia
na piśmie przez wsz ystkich członków Rad y. -------------------------------20.2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwał y bez odb ycia
posiedzenia w trybie pisemn ym lub prz y w ykorz ystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rad y
Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rad y, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rad y
Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------20.3. Uchwał y Rad y Nadzorczej zapadają bezwzględną większością
głosów obecn ych członków Rad y Nadzorczej. W prz ypadku równości
głosów rozstrz yga głos przewodniczącego Rad y Nadzorczej, o ile
głosowanie jest w tr ybie jawn ym. -------------------------------------------20.4. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określając y
szczegółow y tr yb działania Rad y.” ------------------------------------------otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„20.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwał y, jeżeli na posiedzeniu jest
obecna co najmniej połowa jej członków, a wsz ysc y jej członkowie
zostali zaproszeni pismem, faxem lub za pośrednictwem poczt y
elektronicznej, co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą
posiedzenia. Wymóg zaproszenia co najmniej na siedem dni przed
w yznaczoną datą posiedzenia uznaje się za spełnion y jeżeli data
posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w któr ym wsz ysc y
członkowie Rad y brali udział. Ustalenie dat y posiedzenia w ten sposób
w ymaga potwierdzenia na piśmie przez wsz ystkich członków Rad y. ----3

20.2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwał y w trybie pisemn ym
lub prz y w ykorz ys taniu
środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość. Członkowie Rad y Nadzorczej mogą brać udział w
podejmowaniu uchwał Rad y, oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rad y Nadzorczej. -------------------------20.3. Rada Nadzorcza może odb ywać posiedzenia prz y w ykorz ystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim
w ypadku szczegółowe zasad y organizacji posiedzeń w t ym tr ybie
określa regulamin Rad y Nadzorczej, z t ym zastrzeżeniem, że do
zwoł ywania i odb ywania posiedzeń w t ym tr ybie stosuje się
postanowienia ust. 20.1. ------------------------------------------------------20.4. Uchwał y Rad y Nadzorczej zapadają bezwzględną większością
głosów obecn ych członków Rad y Nadzorczej. W prz ypadku równości
głosów rozstrz yga głos przewodniczącego Rad y Nadzorczej, o ile
głosowanie jest w tr ybie jawn ym. -------------------------------------------20.5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określając y
szczegółow y tr yb działania Rad y.” ------------------------------------------§ 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. ----------------------------------------------------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 20 869 538 ważn ych głosów z
20 869 538 akcji (34,82% 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. ---------------------------------------------------------

Uchw ała Nr 5
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2015 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 5.650.000 (pięć milionów
sześćset pięćdziesiąt t ysięc y) sztuk akcji własn ych Spółki o wartości
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nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden grosz y) każda (dalej „Akcje
własne”). -----------------------------------------------------------------------2. Akcje własne Spółka nab yła w ramach ogłoszonego w dniu 17
października 2014 roku na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustaw y o
ofercie publicznej (Dz.U. z 2013r., poz. 1382) wezwania do
zapis ywania się na sprzedaż 6.000.000 akcji Spółki, celem w ykonania
Uchwał y Nr 28 Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24
czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nab ycia
do 12.602.620 sztuk akcji własnych "Lentex" S.A. w drodze
publicznego wezwania do zapis ywania się na sprzedaż akcji lub na
sesjach Giełd y Papierów Wartościow ych w Warszawie S.A. -------------3. Akcje własne został y nab yte za w ynagrodzeniem w ypłacon ym
w yłącznie z kwoty, 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 2.316.500,00 zł (dwa milion y trz ysta
szesnaście t ysięc y pięćset złot ych), 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) KSH. ---------§ 4.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą podjęcia. ----------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 20 869 538 ważn ych głosów z
20 869 538 akcji (34,82% kapitału zakładowego), z czego 20 868 403
głos y oddano za, 1135 głosów przeciw prz y braku głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta. -------------------------------------------------------------------------
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Uchw ała Nr 6
Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 30 listopada 2015 roku
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 30 listopada 2015 roku w sprawie umorzenia akcji
własn ych nab yt yc h przez Spółkę, niniejsz ym obniża się kapitał
zakładow y Spółki z 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) do kwot y 22.257.696,65 zł
(dwadzieścia dwa milion y dwieście pięćdziesiąt siedem t ysięc y sześćset
dziewięćdziesiąt sześć złot ych i sześćdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę
2.316.500,00 zł (dwa milion y trzysta szesnaście tysięc y pięćset
złot ych), 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 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt t ysięc y)
sztuk akcji własn ych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści
jeden grosz y) każda i łącznej wartości nominalnej 2.316.500,00 zł (dwa
milion y trz ysta szesnaście t ysięc y pięćset złot ych). -----------------------§ 3.
Obniżenie kapitału zakładowego o któr ym mowa w § 1 następuje
w drodze zmian y Statutu Spółki poprzez umorzenie 5.650.000 (pięć
milionów sześćset pięćdziesiąt t ysięc y) sztuk akcji zw ykł ych na
okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden
grosz y) każda, z w yłączeniem tzw. procedur y konwokac yjnej
uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2)
KSH i w związku z treścią § 1 ust. 3 Uchwał y Nr 5 Nadzw yczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie
umorzenia akcji własn ych nab yt ych przez Spółkę. -------------------------§ 4.
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się
następującej zmiany Statutu Spółki: -----------------------------------------1) Art. 9 ust. 9.1. Statutu o dotychczasowym brzmieniu: ----------„Kapitał
zakładow y
Spółki
w ynosi
24.574.196,65
zł
(dwadzieścia cztery milion y pięćset siedemdziesiąt czter y t ysiące sto
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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.” ------------------------------------------------------------otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Kapitał
zakładow y
Spółki
w ynosi
22.257.696,65 zł
(dwadzieścia dwa milion y dwieście pięćdziesiąt siedem t ysięc y sześćset
dziewięćdziesiąt sześć złot ych i sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się
na 54.287.065 (pięćdziesiąt czter y milion y dwieście osiemdziesiąt
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 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. ----------------------------------------------------------------------Przewodnicząc y Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu
jawn ym nad powzięciem uchwał y oddano 20 869 538 ważn ych głosów z
20 869 538 akcji (34,82% kapitału zakładowego), z czego 20 868 403
głos y oddano za, 1135 głosów przeciw prz y braku głosów
wstrz ymując ych się, wobec czego zaproponowana uchwała została
prz yjęta. -------------------------------------------------------------------------
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