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Repertorium A nr 8791 12020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września dwa tysiące dwudziestego roku (30'09.2020r.) w Kancelarii
Notarialnej |kzysztof Legięó Agata Golińczak spółka cywilna we Wrocławiu przy Placu
Powstańców Sląskich l/l odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki pod firmą
woMAK HOLDING Spólka Akcyjna z sicdzibą rve Wroclawiu (adres:53-329 Wrocław,
Pl. Powstańców Sląskich nr l lok. 303, REGON: 021488590, NIP: 897l'1?2732), zvłanej
dalej ,,Spólką'', wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przęz Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu' VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRs 0000634966, z którego
notariusz Agata Goliń czak, sporządziła niniej szy : 

_------------

PRoToKoŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WOMAK HoLDING Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu otworzył Sebastian Paweł Moskal, uŻywający imienia Sebastian,
syn Krzysztofa i lreny, zamieszkały: 52-23l Wrocław, ulica Terenowa 4ll2, PESEL
83090312756,legitymujący się dowodem osobistym seria i numer AVM 546880 - działający
jako pełnomocnik akcjonariusza Violetty Elzbiety Wojnowski, będącej jednocześnie
Prezesem Zarządu Spółki - na podstawie pełnomocnictwa z dnia 3l lipca 2015 roku,
sporządzonego przed notariuszem Krzysztofem Legięciem z Kancelarii Notarialnej
we Wrocławiu (Repertorium A nr 4528/2015), który oświadczył, że pełnomocnictwo nie
wygasło ani nie zostało odwołane i Mocodawca żyje oraz który przedstawił następujący
porządek obrad:

l . otwarcie Zgr omadzen ia, wybór Przewodn i czącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał, zatwierdzenie porządku obrad, rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy kofrczący się 3l grudnia 2019 r. oraz sprawozdania finansowego
Spółki zarok obrotowy kończący się 3l grudnia Ż0l9 r.
3. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
zarok obrotowy koilczący się 3l grudnia 2019 r.
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rck
obrotowy kończący się 3l grudnia 2019 r.
5. Powzięcie uchwały w sprawie ptzeznaczenia zysku osiągniętego przzz Spółkę w roku
obrotowym kończącym się 3l grudnia 2019 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prczesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 3l grudnia 2019 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 3l grudnia 2019 r.--
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego
Spółki.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie dywidendy
l0. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Ęestr akcjonariuszy.-----
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l l. Powzięcte uchwał w sprawie zmiany Statutu Społki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Społki uwzględniającego te zmtanY'-

l2. Powzięcie uchwały w sprawie przYznanta wynagrodzenia Członkom Rady NadzorczeJ'---_

13. Powzięcie uchwały w sprawle wypłaty preml i dla Prezesa Zarządu.

l4. Zamknięcie obrad.

Następnte' zgodnie z porządkiem obrad Sebastian Moskal

kandydata na Przewodniczącego Zvłyczajnego Walnego

podjęcie uchwały nr 1 o następu;ące.;

$ 2' Wcjście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

UcHwAŁA nr 1

Zwy CZ AJNEGo włl',NEco ZGRoMADZENI A

SPoŁKI woMAK"HólorNc S.A. z dnia 30 rvrzcśnia 2020 r'

$ r'-w1por Przewodnicz4ce8o 
oskala na Przewodniczącego

Zvłycza1neWalne Zgromadzeńe spółt<'i wybiera Sebastiana- Y:::T-:: -::-::"--"'
Zgr omadzeni a' --------

zaproponował swoją osobę jako

Zgromadzenia i zaproponowal
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UCHWAŁA nr 2
ZWY CZ AJNEGO WALNEGO ZGROMADZEN IA

SPÓŁKI woMAK HoLDING S.A. z dnia 30 rvrześnia 2020 r.

$ l. Porządek obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad:

l . otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodnic zącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał, zatwierdzenie porządku obrad, rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z dzialalności
Spółki za rok obrotowy kończący się 3l grudnia 2019 r. oraz Sprawozdania finansowego
Spółki zarok obrotowy koilczący się 3l grudnia 2019 r.
3. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działa|ności Spółki
zarok obrotowy kończący się 3l grudnia 2019 r.

4. Powzięcie uchwały w sprawie zatvłierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy koliczący się 3l grudnia 2019 r.

5. Powzięcie uchwały w sprawie prueznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku
obrotowym kończącyrn się 3l grudnia 2019 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 3l grudnia 20|9 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonaniaptzez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 3l grudnia 2019 r.---
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału rezerwowego
Spółki.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie dywidendy
I Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-*--
I Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

uwzględniającego te zmiany
Powzi ęci e uchwały w sprawi e przy znania wynagrodz enia Członkom Rady N adzorczej . -- --

ęcie uchwały w sprawie wypłaty premii dla Prezesa Zarządu.---
e obrad.

$ 2. Wejście w życiei{. t
w życie z dniem podjęcia.

stwierdził, Że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym
l.567' co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna |iczba waznych głosów

wynosi 35.221.567, w tym:--------
- zą 50,|9 oń kapitału zakładowego - 35.22l.567 akcji - 35.22l.567 (trzydzieści pięó
lnilionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięóset sześćdziesiąt siedem) głosów;---
- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;----
nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Uchwałę podj ęto jednogłośnie.----------
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Do pkt 3 porządku obrad:
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UCHWAŁA nr 3

LwY CZAJNEGo włlNnco ZGRoMADZENIA

SPoŁKIwoMAKHol,oiŃcS.A.zdnia30września2020r.

$ l' Zatwiertlzenie sprawozda niaZarządu z dzialalności Spólki

Działającnu poartu:*i.-"n. lql i,t1 i"i ';:^ 
3'i 

'' 
pr.ii ń"J"r.'u 'poł't' 

handlowych

otaz $ 16 ust. i''b,*i" spoit<i,. niniejszym zatw\erdza się sprawozdanie Zarządu

zdz\ała|ności Społki ;;;[;b'"iowy kończą'y 'ię 
3l grudnia 20l9 r'

$ 2' Wejście w życic

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

nikt
Uch

Do pkt 4 porządku obrad:

$ 2. Wejście w Ęcie

Uchwała wchodziw Życie z dniem podjęcia' _--

UcHwAŁA 4

Zwy CL^JNEGo włl',NBco ZGRoMADZENIA

sPoŁKI woMA{HólotNc S.A. z dnia 30 rvrześnia 2020 r'

nikt nie zgłosił sprzeclwu'
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Uchwałę podj ęto j ednogłośnie.-

Do pkt 5 porządku obrad:

UcHwAŁA nr 5
ZWY CZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI woMAK HoLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

$ 1. Przeznaczenie rysku osiągniętego pYzezSpólkę w roku obrotowym kończącym się
31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 $ 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz $ l6 ust. 2 pkt a)

Statutu Spółki, niniejszym postanawia się, że zysk netto w wysokoŚci7.303.614,02 zł (siedem

milionów trzysta trzy tysiące sześóset czternaście złotych i dwa grosze) osiągnięty przez

Spółkę w roku obrotowym kończącym się 3l grudnia 2019 r. zostanie przeznaczony na

kapitał zapasowy.

$ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, Że |iczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym

to 35.22l.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów

wynosi 35.221.567,w
- za: 50,|9 oń kapitału zakładowego - 35

milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy
- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji

.22l.567 akcji - 35.22l.567 (ttzydzieści pięó
pięóset sześódziesiąt siedem) głosów;---
- 0 (zero) głosów;

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;

nikt nie zgłosił sprzeciwu.
U podj ęto j edno gło śnie. ---- -----

pkt 6 porządku obrad:

(i
UCHWAŁA nr 6

ZWY CZ AJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
sPoŁKI woMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r,

i.rl
L,.

{i

i* t:
$ l. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu

art. 393 pkt l i art. 395 $ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
l Statutu Spółki, niniejszym udziela się Prezesowi Spółki Violetcie Elżbiecie

W absolutorium z wykonaniaprzeznią obowiązków w roku obrotowym kończącym
2019 r.

$ 2. Wejście w Ęcie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, Że |iczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym
to 17.545.358, co stanowi 25%okapitału zakładowego,łączna|iczba waznych głosów wynosi
17.545.358, w
- za 25Yo kapitału zakładowego _ 17.545.358 akcji _ l7.545.358 (siedemnaście milionów
pięćset czterdzieści pięó tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) głosów;
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- przeciw: 0% kaPi tału zakładowego - 0 akcji - 0 (

- wstrzymujących : 0% kap itału zakładowego _ 0 akcj i-0(zero)głosow;--_-slę
pełnomocn ik akcjonariusza ViolettY

nikt nle zgłosił sprzeciwu, PrzY czym

Wojnowski został wyłączony od głosowanta nad przed miotową uchwałą na

EI
pod

art. 413 $ I Kodeksu Społek Handlowych w zakresie akcji Violetty Elżbiety Woj

akcji stanowtące1 współwłasnośc Violetty Elżbiety Wojnowski oraz Spółki pod

Womak Holding SP. z o.o.--

Uchwałę podjęto jednogłośnie'_-_--_----

Do pkt 7 porządku obrad:

$ 1. Utlzielenie absolutoriu m Czlonkowi RadY Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 Pkt 1iart.395$2Pkt 3 Kodeksu społek

oraz $ 16 ust. I Statutu Społki, niniejszym udziela się Członkowi Rady Nadzorczej

Michałowi Deja, absolutorium z wykonani aprzez ntego obowiązkow w okresie od 1 stYcznia

20l9 r. do t0 pażdziernika}}l9 t

$ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia'

Przewodni czący stwierdził
to 35.221.567, co stanowi
wynosi 35.221 .567 , w 35.22l.567 (trzydzieści pięó

za 50,19 % kapitału zakładowego 35.Ż2l.567 akcji

milionow dwieście dwadzieścia jeden tystęcy pięćset szęśódziesiąt siedem) głosów;_-_-

- przeciw: 0% kapitału zakładowego 0 akcji - 0 (zero) głosów;

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego -0akcji-0(zero ) głosów;

nikt nie zgłosiłsprzeclwu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie._-_----

UCHWAŁA nr 7

ZWY CZ AJNEGO WALN EGO ZGROMADZENIA
spÓirr woMAK HoLDING S.A. z dnia 30 września Ż020 r.

UcHwAŁA nr 8

ZWY CZ AJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spÓł,ru woMAK HoLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

, Że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym
' 
io,tg % kapiiału zakładowe go, Łączna |iczba ważnych głosów

Działając podstawie aft. J 93
$ 1 Udziclenie abso lutoriu m Czlon kowi Rady Nadzorczej

pkt art 95 $ 2 pkt 3 Kodeksu spółek
1 3na

nlnleJ szym udziela slę Członkowi Radv N adzorczej
oraz 6 ust. Statutu Społki

wykonania przez nlego obowiązkow w roku o
Hartmut owl Fromm, absol utonum z

kończącym się 3l grudnia 20|9 r'

$ 2. Wejście w Ęcie

$ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'
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Przewodniczący stwierdził, Że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym
to 35.22l.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna |iczba ważrrych głosów
wynosi 35.221.567, w tym
- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.22l.567 akcji - 35.22l.567 (trzydzieści pięć
milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięóset sześódziesiąt siedem) głosów;---
_ przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;----
nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Uchwałę podj ęto j edno głośnie

UcHwAŁA nr 9
ZWY CZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

sPoŁKI woMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

$ 1. Udzielenie absolutorium Czlonkowi Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt l i art. 395 $ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz $ 16 ust. l Statutu Spółki, niniejszym udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Jan'owi oelmann, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 3l grudnia 2019 r

$ 2. Wejście w rycie
Przewodniczący stwierdził, Że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym
to 35.22l.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna |iczba waznych głosów
wynosi 35.221 .567, w tym:--------
- za: 50,19 % kapitału zakładowego - 35.22l.5ó7 akcji - 35.221367 (trzydzieści pięó
milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięóset sześódziesiąt siedem) głosów;---
_ przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;

ących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero)
nie zgłosił sprzeciwu.

podj ęto j edno głośnie. -

pkt 8 porządku obrad:

IJ

UcHwAŁA nr l0
ZWY CZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

woMAK HOLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r,

1. Pokrycie strat z lat ubiegĘch z kapitalu rezerwowego Spólki
art. 396 $ 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

f'
7Nx

Na
z dniem 30.09.2020 r. uŻyć kapitału rezerwowego, którego wartośó na dzieit

3l a 2019 r. wynosiła 39.966.946,56 zł, na pokrycie strat z lat ubiegłych, których
łączna wartośó na dzień 3l grudnia 2019 r. wynosiła 17.063.713,00 zł (wartość ujemna).
W wyniku ww. przeniesienia części kapitału rezerwowego w ramach kapitałów własnych
Spółki, na dzień30.09.2020 r. kapitał rezerwowy Spółki wyniesie 22.903.233,56 zł, a wartośó
pozycji pod tytułem ,,Zysk (strata) z lat ubiegłych'' wyniesie zero.---

$ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.



8

Przewodniczący stwierdził, Że |iczba akcji, z któryclr oddano głosy w głosowaniu

to 35.22l.567, co stanowi 50,l9 x t<apitału zakładowego, łączna |iczba ważnych

wynost 35.2Żl.567, w tym
za: 50,19 % kapitału zakładowego 35.2Ż|.567 akcji 35.2Żl .567 (trzydzieści

milionow dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięóset sześódziesiąt siedem) głosow;

- ptzectw: 0oń kapitału zakładowego - 0 akcj i-0(zero)głosów;
wstrzymu.1ących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosow;

nikt nie zgłosił sprzeciwu. -_--

Uchwałę podjęto jednogłośnie

Do pkt 9 porządku obrad:

UcHwAŁA nr 11

ZWY CZ AJNEGO WALNEGO ZGROM ADZENIA
spÓin woMAK HoLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

Wyplata dywidendY
Kodeksu spółek handlowych

$ I
w zw z art.

a
J 48 $

DziaŁając podstawie 396 $ 5
ust.

na art.

Kodeksu spółek handlowych, a takŻe $ 6 ust. Ż pkt g) Statutu spółki' nl

postanawta się wypłació akcjonariuszom Spółki dywidendy za rok obrotowY 20 9 r.
nle

względu p lany nwestycyJne spółkach naleŻących do womak Holding
na w córkach

które mogą przynlesc satysfakcj onuJ ące stopy zwroty DodatkowYm

zw|ązany niewypłacani dywidendy est pandem 1a
wspl erającym argument z em

potenc.; ograntczenla w handlu usługach nieruchomościami zarządzanymi przez w
alne

społki spółek za leżnych.-------
Holding 4., mogą mlec wpływ na sytuację finansową

$ 2. Wejście w życie

s które

Uchwała wchodzi w Życiez dniem podjęcia'

wynosl 35.221.567, w tYm:

za: 50,19 % kapitału zakładowego 35.Ż2t.567 akcji 3s.221.s67 (

milionów dwieście dwadzieściajeden tysięcy pięcset sześódziesiąt siedem) głosów;

_ przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji _ 0 (zero) głosów;

nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie._-_-------

Do pkt l0 porządku obrad:

J

Przewodni cący stwierdził, Że |iczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu j

to 35.22l.567, co stanowi 5o,l9 % kapitału zakładowego, łączna |iczba ważnych

UcHwAŁA nr 12

ZWY CZ AJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spÓiń wornrłr HoLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r'

I
o

Działając na podstawie art I 7 w zw z art. 6 ustawy z dn ta 30 sierpnia Ż0 9

ustawY spółek handlowych niektórych innych (Dz.U 20 9 r
Kodeks oraz ustaw z

$ Wybór podmiotu prowadzą cego rejestr onanuszyakcj
I r

I 798 ze zm. ), postanawt a slę dokonaó wyboru następuJącego podmiotu do prowadzenia
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rzccz Spółki rejestru akcjoltariuszy, tlpowaŻriając go jednocześnie do prowadzenia rejestru
akcjorrariuszy dla wszystkich akcji i instrtlnretrtów finalrsowyclr wyeIrritowarrych przez
Spółkę:----

Santander Biuro Maklerskie,
wyodrębniona orgatrizacyjnie jednostka Santarrder Bank Polska S.A. zsiedzibąw Warszawie,

adres: al. Jana Pawła II l7' 00-854 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673,
o kapitale zakładowyrn w wysokości l,020.883.050 zl,w pełni wpłaconym.

Ponadto upoważtria się Zatząd Społki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do
prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uclrwały oraz postarrowieti przepisów
prawa' a w szcaegolności do:---------
l) zawarcia z podmiotem wskazanym w niniejszej uchwale umowy o prowadzenie rejestru
akcjonariuszy,na warunkach trzgodnionychprzezZarząd Spółki ztym podmiotem
2) dokonania wszelkich innych czynności związanych z rea|izacją postanowień niniejszej
uclrwały

$ 2. Wejścic rv życie
lJchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, Że |iczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym
to 35.22l.567, co stanowi 50,l9 % kapitału zakładowego, łączna liczba waznych głosów
wynosi 35.2Żl.567, w tym:--------
- za: 50,19 o/o kapitału zakładowego - 35.22l.567 akcji - 35.22l.567 (trzydzieści pięć
nrilionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięóset sześćdziesiąt siedem) głosów;
- przeciw: 0ońkapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;

ujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;----
n nie zgłosił sprzeciwu'

podj ęto jednogłośnie.----------

obrad

UCHWAŁA nr 13

ZW Y CZAJNBGO WALNEGO ZGROMADZBNIA
sPoŁKI woMAK HOLDING S.A. z dnia 30 rvrześnia 2020 r.

$ 1. Zmiany Statutu Spólki
Działając na podstawie art.430 $ l Kodeksu spółek handlowych,atakŻe $ ló ust. 1 i ust.2
pkt 0 Statr'lttl Spółki, niniejszym postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

l. W $ 4 ust' 1 dodany zostaje punkt q o następującej treści

,, q. Dz i a l a l n o ś ć rac hu nkou, o -ks ię gov, a ; dor ądztu, o pod at kou, e (P KD 6 9. 2 0' Z)' " - --

2. W $ 5 skreślony zostaje ustęp 8
3. W $ 8 dotychczasowy ust. 2 przyjmuje następujące nowe brznrierrie:-

,,2. () zantiarze zbycia akcji inliennych akcjonąriusz zav,iadanlia na piśmie Zarzqd
Spólki oraz wszystkich pozostalych akcjonariuszy posiadajqcych akcje inlienne
(zau,iadontienie). W ząv,ictdonlieniu akc.ionariusz poda.je osobę, na rzecz której nla

Ipkt

P
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naslqpić zbycie akcji imiennych bqdź zbycie części akcji imiennej, oraz
zbycia, u, szczególności cenę i ternlin platności. lł zawiadontieniu należy
wniosek g ylyrażenie zgody na zbycie akcji u, przypadku nie skorzystania
uprav,nionych akcjonariuszy lub ich część z prau,a pierwszeństwa
zbywanych akcji. Zau,iadomienie należy wyslać ną adres Spólki orąz pozost
akcjonariuszy ltosiadajqcych akcje intienne listem poleconynt za
odbioru. NiezaleŻnie od obov,iqzku akcjonariusza zamierzajqcego zbyć
akcje, Zarzqd jesl obov,iqzany doręczyć odpis otrzymąnego ząwiadomienia,
którym mowa powyżej, kaŻdemu z akcjonariuszy - u,łąścicieli akcji imiennych
wyłqczeniem u,nioskodawcy), na adresy v,w. akcjonariuszy wskazane w

4. w $ l5 dotychczasowy ust. 4 przyjmuje następujące nowe brzmienie:
,,4. Walne Zgromadzenie zwołuje się lislami poleconymi lub pocztq
wysłanymi przynajnmiej na trzy tygodnie przed terminem Walnego
I| zaproszeniu na Walne Zgromadzenie należy oznaczyć dzień, godzinę,
oraz szczegółou,y porzqdek obrad Walnego Zgromadzenia. Zamiast
poleconym lub kurierem zaproszenie może zostać wyslane do akcjonariuszą
elektronicznq na adres wskazany w rejestrze akcjonariu.szy albo za pisemnq
akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej."

5. W $ l8 dodany zostaje ustęp 6 o następującej treści:--

,,6' Zoboutiqzania pienięŻne Spólki u,obec akcjonariuszy z przysługujqcych
praw z akcji, m.in. z tytulu dywidendy oraz zbycia akcji, mogq być
bezpośrednio przez SpóIkę, bez pośredniclu,a podmiolu prowadzqcego

$ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, Że liczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu
to 35.22l.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna |iczba
wynosi 35.221 .567, w tym:--------
- za: 50,19 oń kapitału zakładowego - 35.22l.567 akcji - 35.22l.567 (trzydzi,óści
milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześódziesiąt siedem) głosów;
- przeciw: 0ońkapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;

/,, ()

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;
nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Uchwałę podj ęto j ednogłośn

UcHwAŁA nr 14
ZWY CZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI woMAK HoLDING S.A. z dnia 30 wrueśnia 2020 r.

$ 1. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spólki

"9TATI]T SPÓŁKI AKCYJNEJ
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WOMAK H0LDING SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA 0GÓLNE

$/

Spólka powstala z przekszlalcenia spólki WŻMAK H)LDING spólka z ograniczonq
odpowiedzialnościq spółka komandytowo-akcyjna (spółką przel<sztalcona). Założycielami
SpóIki sq: Violetta Wojnowski, Dr Erich Marx GmbH z siedzibq w Berlinie, Republika
Federalna Niemiec orąz W)MAK H)LDING spółka z ograniczonq odpowiedzialnościq z
siedzibq we l|/rocławiu _ dotychczasowi wspólnicy W)MAK H)LDING spółka z ograniczonq
odpowiedzialnościq spółIra komandytowo _ akcyjna, którzy w wyniku przekształcenia tejże
spólki komandytou,ej w spólkę akcyjnq zgodnie z art. 55l _ 576 Kodeksu spółek handlowych,
w zwiqzku ze złożeniem oświądczeń o uczestnictwie w Spólce, stali się akcjonariuszami SpóIki
przeksztalconej,

s2

I. Spółka prowadzi dzialalność podfirmq: W)MAK H)LDING Spółka Akcyjna. Spótka
może talde używać w obrocie slłótu Jirmy: W)MAK H)LDING S.A. oraz
wyr ózni aj qc e go j a zn ąku gr afi czne go

2. Siedzibq Spółki jest miasto Wrocłąw.--
3' Cząs trwania SpóIki jest nieoznączony.--------

Spólka może prowadzić swojq działąlność na terytorium Rzeczypospolitej Potskiej

i

tl
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$3

pozajej granicami.

3.

może tworzyć swoje oddziały (w tym oddzialy samodzielnie sporzqdzajqce
filie, zakłady i przedstawicielstwa w lcraju i za granicq, a także uczestniczyć w

podmiotach na terenie lłaju lub za granicq._-
może tworzyć samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami spółdzielnie,
prawa cywilnego i handlowego oraz inne podmioĘ prawa na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, jak również nabywać lub zbywać inne
lytuły uczestnictwa w spólkach.-__-----

s4

I. Przedmiotem działąIności SpóIki jest:

a. Pozostała finansowa dzialalność uslugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyl qcz e nie m ub ezp ie cz e ń i funduszów e mery t a lnyc h (P K D 6 a. 9 9. Z) ;

b. Dziąlalność firnt centralnych (headofices) i holdingów, 2 u,ylqczeniem holdingów
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finansowych (P KD 70. I 0.2) ; --

c. Pozostale doradztwo lĄ, ząlq'esie prou,adzenia działalności
i zarzqdzania (PKD 70.22.2);--

d. Pozostąla dzialalność u,spoma4ajqca prou,adzenie dzialalności
gdzie indziej nie sklasyfikou,ana (PKD 82.99.2);

e. Kupno i sprzedaż nieruchomości na v,łasny rąchunek (PKD 68.I0.Z),

f lłynajem i zarzqdzenie nieruchomościami wlasnymi lub dzierżawionymi (P

68.20.2),

8. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.3I.Z);

Zarzqdzanie nieruchomościami wykonywane ną zlecenie (PKD 68.32.Z)

Pozostała dzialąlność uslugowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.z)

P ozo s t al e for my u dzie l a ni a lł e dyt ów ( P K D 6 a. 9 2. Z) ;

Działalność prawniczą (PKD 69. ]0.Z);_
Pozostała działalność profesjonalna, nąukou,a i techniczną, gdzie

nie sklasyfikou, ana 0 a. 90. Z) ;

Wynajem i dzierżawą maszyn i urzqdzeń biurowych, włqczajqc

77.33.2);--

komputery

n. Dzierżawa wlasności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłqczeniem

chronionych prawem autorskim (P KD 77.40.2) ; -----

o. Działalność usługowa nłiqzana z administracyjnq obsługq biura (PKD 82.I ]

p. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specj

dziąlalność wspomagajqca prowadzenie biura (PKD 82' ] 9.Z) ;

q. Dziąłąlność rąchunkowo-księgowa; doradztwo podatkou'e (PKD 69.20'Z)'-

2. Dzialalność olcreśloną w ustępie I powyżej może być prowadzona na rachunek

lub w pośrednictwie, także w kooperacji z przedsiębiorcami

r zagranrcznym L -------

3. Jeżeli do podjęcia i prowadzenia działalności Spólki przepisy prąwa

uzyskania zeałolenia Qicencji) lub koncesji, ewentualnie wpisu dg

działalności regulowanej, podjęcie danej dzialalności przez Spólkę może

warunkiem otrzymania odpowiedniej koncesji tub zezwolenią (tcęncji),

uzys kania o dpow i e dni e go w p is u

4. Z zachowaniem właściwych przepisów prąwa zmianą przedmiotu

może nastqpić bez obowiqzku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie

na takq zmianę. ---------

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

h.

i.

j.
k
t.

m.

$5

I. Kapital ząkładou,y Spólki wynosi 35.090'7]7,00 zl (trzydzieści pięć
dziewięćdziesiqt tysięcy siedemset siedemnaście złotych). Kapitał zakladowy

na 70.I8I.434 (siedemdziesiqt milionów sto osiemdziesiqt jeden tysięcy

mt

dzieli
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lrzydzie.ści cztery) akcje imienne o v,artości nominalnej 0,50 zl (zero zlotych

p i ę ćdzie s iq t g"os zy) kążd ą. ------

2. Akcje Spólki dzielq się na następujqce serie:----
ct. seria A _ obejnluje 34.959.867 (trzydzieści cztery miliony dzieu,ięćset pięćdziesiql

dziewięć lysięcy osiemset sześćdziesiqt siedem) akcji imiennych serii A o numerąch

od Nr A 00 000 001 do Nr A 34 959 867,---

b. seria B _ obejmuje 35.22].567 (trzydzieści pięć ntilionóu, dwieście du,ądzieścia

jeden tysięcy pięćset sześćdziesiqt siedem) akcji imiennych serii B o numerach od

Nr B 00 000 001 do Nr B 35 221 567.--------

3. Spólka pou,stala v, drodze przeksztalcenia spólki z ograniczonq odpowiedzialnościq

spółki komandytowo _ akcyjnej pod nazwq WOMAK HOLDING spółka z ograniczonq

odpowiedzialnościq spółka komandytowo _ akcyjna z siedzibq u,e lilrocławiu w trybie

arl.55] i nast. Kodeksu spólek handlowych w zv,. z art.57I Kodek.su spólek

handlov,ych, do której wklady zostaly w calości wniesione przez wszyslkich jej
u,spólnikóv,; kapital zakladowy Spólki przekształconej zostal polłyty w całości przed

zarejestrowaniem Spólki majqtkiem Spólki przeksztalcanej. Akcje u,skazane w usl. 2

lit. ą i b niniejszego paragrafu zostaly objęte przez u,spólników w wyniku v,w.

prz e ks zt ał ce n i a. - - - - - - -

4. Kapital zakladowy może zostać podu,yższony w drodze emisji nowych akcji albo w
drodze podwyższenia u,ar!ości nominalnej akcj i.----

5. Spólka ma prawo emitov,ać akcje imienne i akcje na okaziciela.----------

6' Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ząmiana akcji na okaziciela na

akcj e imienne j est niedopuszczalna.

7. Akcje Spółki sq emitowane u, seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu'---

8. Skreślony
9. Akcjonariusze majq prau,o do udzialu w zysku rocznym przeznaczonym przez łTalne

do podzialu oraz do udziału w podziale majqtku Spółki w razie jej
li i. Wszystkie akcje uczestniczq w dywidendzie oraz w podziale maiqtku w

wysokości.

10. Akbie być polcryw ane v, kladą mi pi eniężnymi lub niepieniężnymi. --

Spólka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje ząmienne na akcje

s7

I ' Akcje Spółki mogq być umarzane za zgodq akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy,

w drodze ich nabycia przez Spólkę (umorzenie dobrowolną.--__----
2. Z wnioskiem o tlmorzenie su,oich akcji akcjonariusz może wystqpić do Zarzqdu.

W takim przypadku Zarzqd zaproponuje w porzqdku obrad najbliższego Walnego

ł
$ó

Zg"omadzenia podjęcie uchwaly o umorzeniu akcji
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3 (Jntorzenie akcji naslępuje na v,arunkach uslalonych uchv'alq

Zgromadzenia, która powinna określać u,arunki i sposób Ltn?orzenia, ą
szczegóIności: pod.stau,ę prav,nq unlorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegaj

umorzeniu, warunki zaplaty za akcje, które podlegajq umorzeniu,

wynagrodzenia przyslugujqcego akcionariuszom z lytulu umorzonych akcii

uzasadnienie umorzenia akcji [g7 yyna$l'odzenia oraz sposób obniżenia kapit

zakładowego

$8

I. W przypadku zbywania akcji imiennych, pozostalym akcjonariuszom pos

akcje imienne przysługuje prau,o pierwszeństwa nabycia zbywanych

proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcii.

2. o zamiarze zbycia akcji imiennych akcjonariusz zawiadąmia na piśmie Zarzqd

oraz wszystkich pozostalych akcjonariuszy posiadajqcych akcje im

(zawiadomienie). |T zawiadomieniu akcjonariusz podaje osobę, na rzecz której

nastqpić zbycie akcji imiennych bqdź zbycie części akcji imiennej, oraz

zbycia, w szczególności cenę i termin platności. Iil zawiadomieniu należy

wniosek o wyrażenie zgody na zbycie akcji w przypadku nie skorzystania

uprawnionych akcjonariuszy lub ich część z prawa pierwszeństwa nabycia

akcji. Zawiadomienie należy wysłać na adres Spółki oraz pozoslalych akcjonar

posiadajqcych akcje imienne listem poleconym zą potwierdzenient

Niezależnie od obowiqzku akcjonariusza zamierzajqcego zbyć swoje akcje,

obowiqzany doręczyć odpis otrzymanego zawiadomienia, o którym mowa

każdemu z akcjonariuszy - właścicieli akcji imiennych (z wyłqczeniem

na adresy ww. akcjonariuszy wskazane w reiestrze akcjonariuszy.

3. Pozostali akcjonariusze majq prąwo pierwszeństwa nabycia akcji
zbycia bqdź części akcji przeznaczonych do zbycią; prawo to wykonuje się

30 dni, Iiczqc od dnia doręczenia lub uznąnia za doręczone zawiądomienia1"o

mowa w ust. 2. Liczba akcji przeznaczonych do zbycia lub zastąwienia ł
prawem pierwszeństwa jest proporcjonalna do liczby akcji
akcjonariusza wykonujqcego to prawo pierwszeństwa w kapitale ,r1r1o6lgwyn1

4. W przypadku, gdy akcjonariusz/akcjonariusze skorzystajq z przyslugujqcego im

pierwszeńslu,a nabycia akcji imiennych, cena jest olcreślana przez rzeczoznawcę
podstawie ostalniego zatv,ierdzonego sprawozdania finansowego
Rzeczoznawca powolywany jest uchwałq |I/alnego Zgronudzenia
bezwzględnq większościq głosów oddanych.-

5. Jeśli jeden lub kilku akcjonariuszy, którym stosownie do usl. I _ 4

paragrafu przysluguje piervlszeństwo nabycia akcji imiennych nie skorzysta

powyższego prawa, przysługujqce mu prav,o przechodzi na pozostalych akcjonari
którym stosownie do ust. ] _ 4 niniejszego paragrafu przysluguje

nabycia akcji imiennych, proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcii.
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procedura znajduje zaslosoutanie aż do mon1enlu, u, którym prau,o pieru'szeństu'a

nabycia akcji inliennych przysluguje już tylko jednemu akcjonariuszov'i.--

6' Tak dlugo, jak Spótka liczy trzech akcjonariuszy v,ymienionych w .f/ slalutu,

og.aniczenia z ust. 1-5 niniejszego paragrafu nie dotyczq transakcji pomiędzy tymi

t rze ma akcj onar iuszami. --------

7. W przypadku, w którym co do calości lub części przedstawionych do zbycia akcji

imiennych żaden z akcjonariuszy nie skorzystal z przysługujqcego mu prąu'a

pierwszeńslwa nabycia zgodnie z procedurq opisanq w ustępach poprzedzajqcych,

zbycie akcji imiennych przez akcjonariusza wymaga zgody u,szystkich pozostalych

akcjonariuszy, którym przysługujq akcje imienne. Zgoda taka jesl udzieląna przez

wszystkich takich akcjonariuszy ną pisemny v,niosek akcjonariusza zamierzajqcego

zbyć akcje zawarty w zawiadomieniu, o którym mową w ust' 2 niniejszego paragrafu.

8. Decyzja w spawie zgody musi być podjęta w terminie dwóch miesięcy od doręczenia

v,niosku akcjonariusza (zawartego w ząwiadomieniu, o którym mowa w ust' 2)

Zarzqdowi.
g. Decyzja odmawiajqca udzielenia zgody na zbycie akcji powinna jednocześnie

wskazywać innego nabywcę oraz cenę i termin jej zaplaty, przy czym wskazana cena

nie może być niższa od wartości nominalnej akcji lub ceny nabycia zbywanych akcji

przez akcjonariusza wnioskujqcego o zgodę ną ich zbycie _ w zależności od tego,

która wąrtość będzie wyższa. Jako nabywca może być u,skazany także każdy z

pozostalych akcjonariuszy posiadajqcych akcje imienne Spółki. Termin zaplaty ceny

olcreślony u, decyzji nie może być dłuższy niż trzy miesiqce od daty decyzji w sprawie

nieudzielenia zgody na zbycie akcji. W przypadku wskazania przez uprawnionych

akcjonariuszy więcej niż jednego nabywcy akcji przedstawionych do zbycia, wskazani

nabywcy będq uprav,nieni do nabycia zbywanych akcji proporcjonalnie do ilości akcji

iadanych przez akcjonąriusza, który wskazal danego nabywcę

qRGANY SPÓŁKI

$e

Spółki sq: Zarzqd, Rada Nadzorczą i Walne Zgromadzenie

ZARZĄD

s10

]. Zarzqd prowadzi sprawy Spólki i reprezentuje SpóIkę na zewnqtrz.

2' Do zakresu dzialania Zarzqdu należq wszelkie sprawy ałiqzane z prowadzeniem

spraw SpóIki niezastrzeżone do kompetencji innych organóv' Spółki

3. Zarzqd skląda się z jednego albo trzech członkóu,, w tym Prezesa Zarzqdu,

powolywanych na wspólnq pięcioletniq kadencję. W przypadku Zarzqdu

l.l

i
I
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trzyosobovtego pou,oluj e sIę Prezesa Zarzqdu,

Zarzqdu lub P Zarzqdu dv,och Czlonkóv' Zarzqdu
liliceprezesa Zarzqdu Czloraz

rezescł

4 Czlonkou,ie Zarzqdu pou,olyv,an odu,olyu,ąni przez Radę Nadzorczq, którą usl
sq

iczbę członkóv' Zarzqdu wskazujqc przypadku zarzqdu lrzyosobou'ego, któremu
I

I

I

w

pow funkcję Prezesa Zarzqdu I Wiceprezesa
czlonków Zarzqdu lerzą

maiq prav,o zgłaszać Radzie
Akcjonar posiadaiqcY akcje TM ienneusze

kandydat ow na członkóu, Zarzqdu.
w trakc rc 5

5. W przypadku odwolania lub rezygnacji jednego ż czlonków Zarzqdu

letn ICJ kadencj n ieząIeżnie od przyczyny, kadencja czlonka Zarzqdu powolanego

miejsce odwolanego ępujqcego członka Zarzqdu kończy w dniu, u,
lub ust

ustałaby kadencj tego odwolanego ustępujqcego czlonka Zarzqdu.
a Iub

6. Czlonkami Zarzqdu będq większościobywatel e polscy zamieszkąli w Polsce.
v,

7 Dopuszczalne Jes ponowne powolanie tych samych osób naslępne kadencia Zarzqdu.
t

8. UchwalY Zarzqdu zapadajq bezu,zględnq iększościqgłosóww

organizację sposób dziąłania Zarzqdu może olłeśltc szczególowo
9

uchv,alony przez Zarzqd'

s//

Prezes Zarzqdu w kazdym przypadku jest uprawniony do samodzielnei rePrezentacj i

Jeśli zarzqd jest wieloosobowy to w przypadku Pozostalych czlonkóu' zarzqdu do

reprezentacj i konieczne j est wspóldziałanie dwoch członków zarzqdu lub członka

prokurenta.

s12

I. odwolanie (usunięcie) poszczególnych Iub wszystkich członkóv'

uplywem kadencji moŻe nastqpić ważnych powodów uchwałqz

Zgromadzenia podjętq bezwzględnq większościq glosów. Uchwala o

(usunięciu) członkóv' Zarzqdu powinna olcreśIać przyczyny, z

odwolanie następuj

Członków Zarzqdu

e.-

2 obowiqzuie zakaz konkurencji. Postanowienia art' 380

spolek handlowych stosuj e się' --------

MDA NADZORCZA

$/J

Rada Nadzorcza skłąda się , 3 (trzech) czlonków powolywanYch

pięciolel ą kadencję w sposób przew idziany w ust. 2 niniejszego
n

przypadku powolania jednego ub kilku członków Rady Nadzorczej w ffąkciet

na

paragrafu.

rezygnacji czlonka
kadencj Rady Nadzorczej (np. u, przypadku odwolania lub

I

Nadzorczej ut trakcie kadencii) kadencja takich czlonkóu' Rady Nadzorczei
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wraz z uplywem okresu trwąnia kadencji, w trakcie której zostali oni pov,olani. Każdy
czlonek Rady Nadzorczej może być ponou,nie wybrany do pelnieniafunkcji.

2. Czlonkowie Rady Nadzorczej powolyu,ani sq w następujqcy sposób:----
ą. Akcjonariusz Violeltą lłojnowski, niezależnie od ilości posiadanych akcji,

powoluje i odwoluje jednego członka Rady Nadzorczej;-----
b. Akcjonariusz Dr. Erich Marx GmbH z siedzibq u, Berlinie, niezależnie od ilości

posiadanych akcji, powoluje i odwoluje jednego czlonką Rady Nadzorczej;---------
c. Akcjonariusz WOMAK HOLDING spólka z ograniczonq odpowiedzialnościq z

siedzibq we Wrocławiu, nieząleżnie od ilości posiadanych akcji, powołuje i
odu,oluj e j e dnego członka Rady N adzorczej. ---_

3. Uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wykonuje się w
drodze doręczenia Spólce pisemnego oświadczenia o powolaniu lub odwolaniu
członką Rady Nadzorczej'

4. I| przypadku wygaśnięcia uprawień osobistych jednego lub kilku akcjonariuszy do
powolania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
czlonkowie Rady Nadzorczej powolywani przez akcjonariusza, którego prawo
wygasło, bę dq pow olywani przez lłalne Zgromadzenie. --- ------

5. Wybór Przewodniczqcego Rady Nadzorczej następuje w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia.

6. Mandat członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji u,y7asą wraz z dniem odbycia
/ytyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2021

sr4

]. Radą Nadzorcza podejmuje uchwaly, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
polowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostąli zawiadomieni o

a ząwiadomienie to olcreśląło porzqdek obrad, termin oraz miejsce
pos

3.

4.

5.

Dla uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie
członków Rady Nadzorczej dokonane w trybie pisemnym lub przy

środków bezpośredniego porozumiewania się na odtegłość.-
Rady Nadzorczej zapadajq bezwzględnq większościq głosów

Obrady Rady Nadzorczej sq protokolou,ane w nyWejformie pisemnej.
Członkowie Rady Nadzorczej mogq brać udzial w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej
oddajqc swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członką Rady Nadzorczej. oddąnie
glosu na piśmie nie może dotyc4lć spraw wprowadzonych do porzqdku obrąd na
posiedzeniu Rady Nadzorczej. -------
Uchu,aly Rady Nadzorczej mołq być podejmowane w Ębie pisemnym lub przy
u'ykorzystaniu środkow bezpośredniego porozumiewanią się na odleglość, w szczególności
przy ulykorzystaniu telekonferencji. Uchwała podjęta u, takim Ębie jest ważna, jeżeli
wsł)scy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieniu o treści projektu uchwaly.
Glosowanie pisemne jest wykluczone w sprawach nieobjętych porzqdkiem obrad, jak
róu,nież w sprawach wskazanych w art. Jss $ 4 Kodeksu spólek handlowych'-----------

6.
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7. l( posiedzeniu Rady Nadzorczej mo7q uczeslniczyć członkou,ie Zarzqdu z 8l
doradczym

8. Do szczególnych obou,iqzkóu, Rady Nadzorczej należy:----
a. ocena sprawozdania Zarzqdu z działalności Spółki oraz

finansou,ego Spółki, w ząlł'esie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i
s t ane m faklycznym ; -------

b. oceną v,niosków Zarzqdu dolyczqcych podzialu zysku albo pokt'ycia straty;

c. składanie łI/alnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego

z wyników ocen, o których mov,a powyżej;----------

d. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
wykona badanie sprawozdanie finansowe Spólki;-

e. zatwierdzanie budżetów okresou,ych;-__-_--

f. wyrażanie zgody na wyplatę przez Zarzqd zaliczki na poczet dywidendy;

g. opiniowanie i zatwierdząnie projektów inwestycji realizou,anych przez
zależne, które w calości lub częściowo finansov,ane majq być ze
pochodzqcych od Spółki ; --_-_--_

h. inne sprawy, które zgodnie z przepisami prau,a lub postąnou,ieniami

wymagaj q uchwaly Rady Nadzorczej.-----
9. Walne Zgromadzenie moŻe uchwalić dla Rady Nadzorczej regulamin określajqcy

organizację i sposób wykonywania czynności.

WALNE ZGROMADZENIE

$/5

]. I|ąlne Zgromadzenie obraduje jako nłyczajne lub nadnvyczajne.

2' Walne Zgromadzenia mogq odbywać się u, siedzibie Spółki lub w

Rzeszowie, Zgorzelcu lub w innej miejscowości na lerenie Rzeczypospolitej
którą zostanie wskaząna w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego

nąwet w przypadku, gdy miąsta te nie będq siedzibq Spólki.

3. W przypadku, w którym zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostało
Zarzqd w terminie przewidzianym ustawq, do nłolania nłyczajnego
Zgromadzenia uprawnieni sq akcjonariusze reprezentujqcy co najmniej

kapitalu zakładowego lub co najmniej polowę ogóIu glosów w Spółce._
4. Walne Zgromadzenie zwoluje się listami poleconymi lub pocztq kurierską,

przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem ll/alnego Zgromadzenia' Ił
na l|ąlne Zgromadzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz
porzqdek obrad Walnego Zgromadzenia. Zamiast listem poleconym lub
zaproszenie może zostać wysłane do akcjonariusza pocztq elektronicznq na
wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemnq zgodq akcjonariusza
u,skazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.--

5' Walne Zgromadzenie olu,ierą Przewodniczqcy Rady Nadzorczej. W przypadku

nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarzqdu albo osoba
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przez Zarzqd. Po otwarciu lłalnego Zgromadzenia w pierwszej kolejności zarzqdza
się u,ybór Przeu,odniczqceqo Zgromadzenia

6. I|alne Zgroruadzenie może podejmowąć ważne uchu,aly, jeżeli na Zgromadzeniu
obecni sq akcjonariusze reprezentujqcy nie mniej niż 50oń (pięćdziesiqt procent) akcji
w kapilale ząkladou,ym

7. Uchv,aly Walnego Zgromadzenia zapadajq bezwzględnq większościq glosóu,

oddanych, chyba że Kodeks spólek handlou,ych, przepisy innych ustaw lub statut
przewidujq inne warunki ich podjęcia. -------

8. Zastav,nik ani użytkownik akcji nie majq prawa glosu na l|'alnym Zgromadzeniu.------

sl6

1' Do kompetencji lilalnego Zgromadzenia należq sprawy zastrzeżone w Kodel<sie spólek
handlowych, przepisach innych ustaw i statucie.--

2. Pozą materiq wynikajqcq w tym zalcresie z przepisów ustawy, następujqce sprawy
wymagaj q uchwaly Walne go Zgromadzenią : --- -----

a. podzial zysku albo polłycie straty;--
b. podejmowanie decyzji v, innych sprawach, które zgodnie z niniejszym statutem

należq do wylqcznej kompetencji Walnego
c. emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, oraz warrantów

s u b s lcryp c yj ny c h ; - - - - - - - - -

d. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spólki;
e. polqczenie, przel<sztalcenie, podział i lilcwidacja Spółki;_---
f. zmiana przedmiotu dziąłąlności Spółki;*-
g. olłeślenie dnią, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do

za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);-----------
,h.

i.

wynagrodzenią Członków Rady
decyzji w zalcresie uprawnień majqtkowych członków Zarzqdu

dotyczqcych wynagradzania i premiowania, w tym phantom shares;------
I, lub lihłidacja Spółki.-

GosPoDARKA FINAN9OWA I RACHUNKOWaŚĆ

sr7

l. Kapilaly wlasne Spółki stanowiq:-
a. Kapitał zakładowy,
b. Kapital zapąsowy,-
c. Kapitaly rezerwowe

2. Iłalne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitaly orazfundusze, w szczególności
Walne Zgromadzenie może tworzyć z zysku jeden lub więcej kapitalów rezerwowych w
celu ich wykorzystania na potrzeby podwyższenia kapitalu zakladov,e4o ze środków
SpóIki, ylyllat! dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy.
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3. Spólka ntoŻe tworzyć i znosić uchwalq Walnego Zgromadzenia kapilaly rezerwowe
poczqtku i w lrakcie roku obrotowego.

4. W celu podu,yższenia kapitalu zakładou,ego Spólka może emitou,ać
v,arlościowe imienne lub na okązicielą uprawniajqce ich posiadacza do zapisu
objęcia akcji z wylqczeniem prau,a poboru (warranty subskrypcyjne). Spólka
e ntil ou,ąć ob ligacj e zamienne z prau,em pieru,szeńs tu,a. ----------

s/8

I. Rok obrotowy orąz rok podatkowy Spólki rozpoczyna się I stycznia i kończy się
grudnia tego samego roku. Dotyczy to róu,nież oddziąłów
sporzqdzajqcych bilans, o ile zostanq powołane. Pierwszy rok obrotou,y

rozpocznie się w dniu wpisania Spólki do Rejestru Przedsiębiorców
Rejestru Sqdowego, a zakończy u, dniu 3I grudnia 2016.

2. Zarzqd przedstawią Wąlnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z dzialąlności Spólki
sprau,ozdanie finansowe Spólki za dany rok obrotowy najpóźniej na ] 5 dni
Zwyczaj nym lI/alnym Zgro madzeniem. --------

3. Walne Zgromadzenie, na mocy uchwaly, decyduje o przeznaczeniu zysku
u,y n i kaj q c e go z r o czne go s pr aw oz da n i a fi na ns ou) e go. - -- - --

4. Akcjonariusz ma prawo do udzialu w zysku Spólki wynikajqcym z
sprau,ozdania finansowego Spólki tylko do wysokości przeznaczonej do

uchwałq Walnego Zgromadzenia. Zysk przeznaczony do podzialu dzieli się
Akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.-

5. łv przypadku, gdy zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe za ostatni
obrachunkowy wykazalo zysk a Spółka posiada środki wystarczajqce na
Zarzqd może podjqć uchwalę o wyplacie zaliczki na poczet przewidywanej dyw
ną koniec roku obrotowego. Wyplata zaliczki u,ymągą zgody Rady
Postanowienia ąrt' 348 i ąrt. 349 Kodeksu spólek handlowych majq
za s t o s ow ani e. -- - - -- - -- -

6. Zobowiqzania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługuiqcych in
akcji, m.in. z Ętułu dywidendy oraz zbycia akcji, mogq być u,ykonywane
przez SpóIkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzqcego rejestr akcjonariuszy.

POyTANOWIENIA KoŃCoWE

sre

]. Spółka może być rozwiqzana w każdym czasie uchwalq Walnego Zgromadzenia
innych przyczyn przewidzianych przez prąwo.

2. Rozwiqzanie Spólki następuje po przeprowadzeniu lilcwidacji. Liku,idatorami
czlonkou,ie Zarzqdu, chyba że walne Zgromadzenie w drodze uchwaly
odmiennie.

3. W sprawach nieuregulov,anych statutem zastosowanie znajdujq
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przepisy pl'ctv,a, a v, szczeqólności przepisy Kodeksu spólek hąndlov,ych' ".--------------

$ 2. Wejście w życic
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, Że |iczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu jawnym
to 35.22|.567, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna |iczba waznych głosów
wynosi 35.221.567 , w
- za: 50,|9 % kapitału zakładowego - 35.22l.567 akcji - 35.22l.567 (trzydzieści pięÓ
milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięcset sześódziesiąt siedem) głosów;
- przeciw: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;----
nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Uchwałę podj ęto j ednogłośnie.----------

Do pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 15
ZWY CZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI woMAK HoLDING S.A. z dnia 30 wześnia 2020 r.

$ 1. Przyznanie wynagrodzenia Czlonkom Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 392 $ l Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień $ l6 ust. 2
pkt. h) Statutu Spółki niniejszym ustala się następuj ące zasady wynagradzania Członków
Rady Nadzorczej Spółki :-----

o KażdY z Członków Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia
z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości netto 600 (sześćset) Euro za

. kaŻde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej
wypłacone będzie w Euro lub w równowartości kwoty w Euroa

a

a

w Złotych obliczanej według średniego kursu ogłaszanego przezNarodowy
Bank na dzięil poprzedzający dzień wypłaty' według wyboru kazdego
z do wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-___-

będzie płatne kazdorazowo w terminie 14 dni po zakończeniu

Rady Nadzorczej moŻe zrzec się wynagrodzenia składając Spółce
oświadczenie o rezygnacji z pobierania wynagrodzenia; ww. oświadczenie moŻe być
w kazdym czasie odwołane
Wynagrodzenie na zasadach opisanych uchwałą przysługuje Członkom Rady
Nadzorczej od dnia l września 2020 roku.

$ 2. Wejście w życic
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, Że |iczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu tajnym
to 35.22l.567, co stanowi 50,l9 % kapitału zakładowego, łączna liczba waznych głosów
wynosi 35.221.567, w tym:--------
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- za: 50,19 %o kapitału zakładowego - 35.22l.567 akcji - 35.22l.567 (trzydzieści p
milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głosów;
- przeciw: Dońkapitału zakładowego - 0 akcji _ 0 (zero) głosów;
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;-----
nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.----------

Do pkt l3 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 1ó
ZWY CZAJNBGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI woMAK HoLDING S.A. z dnia 30 września 2020 r.

$ 1. Wyplata premii dla PrezesaZarządu
Działając na podstawie postanowień $ l6 ust.2 pkt. i) Statutu Spółki niniejszym
się ptzyznaó Prezesowi Zatządu Spółki - Pani Violetcie Wojnowski, jednorazową
w kwocie 385.000 zł (trzysta osiemdziesiąt pięó tysięcy złotych) brutto z tytułu real
długoterminowego celu spółki związanego ze wzrostem wartości spółki
poprzedniego roku, mierzonego metodą skorygowanych aktywów netto
Premia wypłacona zostanie w terminie do 30 pażdziernika2l2} r.-_----_-

$ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwietdził, Że |iczba akcji, z których oddano głosy w głosowaniu taj
to 35.22l.56?, co stanowi 50,19 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych
wynosi 35.2Żl .567, w tym:___-----
- za:50,19 % kapitału zakładowego - 35.22l.567 akcji - 35.22l.567 (trzydzieści
milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięóset sześćdziesiąt siedem) głosów;
_ przeciw: }Yokapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głosów;
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji _ 0 (zero) głosów;
nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Uchwałę podj ęto j edno głośnie. -

t

Na tym protokół zakoirczono.
.,
in

rf r*:*

I
c

Do protokołu dołączono listę obecności oruz okazano informację z Krajowego
Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców numer
0000634966, pobraną w dniu 30 września 2020 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa
z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, a takŻe tekst jednolity
Spółki.

d. !k rf

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka pod firmą woMAK HOLDING
Akcyj na z siedzibą we Wrocławiu. -------_
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Pobmno

" $|'x-#ffi;.ą:''r-r;;:#!;':};ffii"r1iTi"' $ 9 ust. .l pk! 2) rozporządzenia
taksy notaiialnej (tj. oz. i.;;Oń. poz. 1473)* t*".Ji_1|]1]-il:*]::]:_Ti ;rł[f2) 
ii1i:'I.ołoJlT["X;X*i"l;:parciu o u.t. il ".. r i art. t46aaustawy z dnia
w srawce 23% odkwoty z pkt. t I * i}|ll| :-::Y-1:1 

Dz' rr ' z zozor. poz. 106 z9 zm)
------ 230 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewod niczącyi Agata Golińczak _ notariusz.
Repertorium A numer ..8)95.....or0
Notariusz Agata Gotińczak

r;il'*'t|1["JT[ll?.flii'"of Legięć Agata Golińczak s.c. we Wroclawiu,
Wypis ten wydanoi Spólce

3;lil?.".i'1";f.::;lffiffib|x1ff1: y:ci1 o $ |2 rozporządzenia Ministra
1i.1oz. v. izozor., pio.Iłłó""- 

t uŃU W sprawie maksymalnycń stawek t"ł-ry iot".i"lnu;
oraz podatek od towarów i usiug VAT.naliczony zgodnie z art. 4lust. l i art. t46aaustawy z dnia ll.o3.2oo4 

'ołu óooaiLu 
"o 

,o'irr7rJil''";..(tj' Dz.U. ,rY 
:., 

poz. t0l6 ie-zff.i* ,rrrn.u 23oń - 8,28 zlWroclaw, dnia trzyd_ziest.go 
'''".sii. o*" ,y.ią* oJlr1'rl'rt.go .ołu (30.09.2020r.)
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Lis ta o becnoś ci na Zwy czajnym Waln y m Zgr omadzeniu Sprlki
z siedzibą we Wroclawiu z dnia 30

pod firmą woMAK HOLDING Spt,łka Akcyjna
września 2020 roku

4.

3.

)

Violetta
Wojnowski i
Womak
Holding
Sp. z o.o. -

z o.o.

Womak
Holding

w
Violetta

dr Erich
h

50

zł

zl

Wartość

B

B

B

A

B 35 22t

17.545.358
od nr B 17 676209
donrB35 221

t7.676.208
od nr B 00 000 OOI

208do nr l7

867do nr 34

34.959.867
od nr A 00 000 OOt

zł

8 zl

zł

t7.4

Łączna wartość

t?.54s.358

7.676.208

959 7

s.

oraz

jako Pełnomocnik

łączni,uprawnienido

S. Moskat i K. PuŹniakjako

,c/"łzą

Prokurenci łączni, uprawnieni do
łącznej reprezentacji Sp łki pod
firmą Womak Holding

eł,e(4 krv(

S. Moskal iK. PuŹniak jako

Sp. z o.o.

Sebastian Moskal- jako Pełnomocnik

//r,ał

dr Erich Man< Gmbh

Podpisy
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łącznej reprezentacji Sp łki pod

firmą Womak Holding
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