
{

@

VqflY$t'ilutl

Repertorium A nr 9998 1202I

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego wrzeŚnia dwa Ęsiące dwudziestego pierwszego roku
(24.09.2021r.) w Kancelarii Notarialnej Krzysńof Legięó AgataGolifrczak spółka cywilna we

Wrocławiu prryPlacuPowstańców Śląskich 1/1 odbyło sięZwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą woMAK HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres:

53-329 Wrocław, Pl. Powstańców ŚĘskich nr 1 lok. 303, REGON: 021488590, NIP:

8971772732), zvvanej dalej ,,Spółką'', wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego, prowadzonęgo przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000634966, zktórego notariusz Agata Golińczak, sporządziła niniejszy:-------------

PRoToKoŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zvłyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą woMAK HOLDING Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu otworzyła Violetta Elzbieta Wojnowski - Prezes Zarządłl Spółki,

która przedstawiła następujący porządek o

1. otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał, zatwierdzęnie porządku obrad' rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki zarokobrotowy konczący się 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdaniafinansowego Spółki
zarokobrotowy kończący się 31 grudnia 2020 t.

3. Powzięcie uchwały w sprawie zatvłietdzenia sprawozdaniaZarząduz działalności Spółki za

rok obrotowy konczący się 31 grudnia 2020 r.

4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdaria finansowego Spółki za rok
obrotowy koiczący się 31 grudnia 2020 t.

5. Powzięcie uchwaĘ w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku

obrotowym kofrczącym się 31 grudnia 2020 r.

6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r.

7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonaniaprzeznich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 t_-
8. Powzięcie uchwały w sprawie dywidendy
9. Powzięcie uchwały w sprawie premii d\aZarządu

@

@

I0. Zamknięcie obrad.
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Następnie, zgodnie z porządkiem obrad Violetta Wojnowski zaproponowała kandydaturę
Katarzyny Puźniak, c rki AndrzĄai GraĘny, zamteszkałej: 53-116 Wrocław, ulica Pułtuska
30/6, PESEL 83051803006, legitymującej się dowodem osobistym seria i numer AWD 583823'
na Przewod rLlczącą Zwy czajnego Walneg o Zgr omadzenia i Zaproponowała podj ęcie uchwĄ
nr 1 o następującej treści:------

UCHWAŁA nr 1

ZWY CZ AJNEGO WALNEG O ZGROMADZENTA
SPÓŁKI woMAK HoLDING S.A. z dnia 24 września 202t r.

$ 1. Wyb ,r Przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp łki wybiera Katarzynę PuŹniak na Przewodniczącą
Zgromadzenia.

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

Stwierdzono, Że liczba akcji, zkt rych oddano głosy w głosowaniu tajnym to 35.22l.567'
co stanowi 50,19 %okapitału zakładowego,łącznaltczba waznych głos w wynosi 35.2ŻI.567'
w tym:-----
-za:50,19Yokapitałuza\<ładowego-35.2ŻI.567 akcji-35.221.567 (trrydzieścipięćmilion w
dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześ dziesiąt siedem) głos w;
- przeciw: 0o/okapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;----

udzielone mu w formie pisemnej przęZ ww. Sp łkę w dniu Ż8 czerwca 202I roku, kt ry
oświadczył ponadto, Że oryginał tego pełnomocnictwa zostaŁ z}'oŻony na ręce Przewodniczącej

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp łki, kt re odbyło się w dniu 30 częrwca 202I

roku. Adwokat Marcin Wnuk w tym miejscu oświadczył, Że domaga się dopuszczęnia do

ldziału w niniejszym Zgromadzeniujako umocowany do reprezentowania Sp łki pod firmą

Dr. Erich Marx Gmbh mimo, iŻ reprezentowana Sp łka nie została wpisana do rejestru

akcj onariuszy. ---------

W tym miejscu Przewodnicząca Zv,ryczajnego Walnego Zgromadzenia oświad,czyŁa' Że

zgodnie z treścią art. 406 $ 1 Kodeksu sp łek handlowych uprawnieni z akcji mają prawo

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp łki niebędącej sp łką publiczną, jeŻeli zostali

wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na Ędzie przed odbyciem walnego

zgtomadzenia. Z uwagi na brak wpisu Sp łki pod firmą Dr. Erich Marx Gmbh do rejestru

akcjonariuszy, Przewodnicząca Zvłyczajtego Walnego Zgromadzenia poprosiła adwokata

Marcina Wnuk o opuszczenie Zgromadzenia, co teŻuczynił.----

Następnie Przewodni cząca Zwyczajnego Walneg o Zgromadzenia zaproponowała podjęcie

następującej uchwĄ

UCHWAŁA nr 2
ZWY CZ AJNEGO WALNEG O ZGROMADZENIA

SPÓŁKI woMAK HOLDING S.A. z dnia24 września 202l' r.

$ 1. Porządek obrad
Zwyczajne Walne Zgtomadzenie Sp łki przyjmuje przedstawiony porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia, wyb r Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał, zatwierdzenie porządku obrad, rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalrności

zarokobrotowy kofrczący się 31 grudnia 2020 t. oraz sprawozdaniafinansowego Sp łki
obrotowy koftczący się 31 grudnia 2020 r.

uchwały w sprawie zatwietdzenia sprawozdaniaZarząduz działaIności Sp łki za
koilczący się 31 grudnia 2020 r.

uchwaĘ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp łki za rok
o koirczący się 31 grudnia 2020 r.

nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Uchwałę podj ęto j ednogłośnie

Przewodnicząca Zvłyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, Że zostało ono zwołane
prawidłowo, poprzez doręczenie zaprosze w wymaganym terminie oraz formie
Następnie PrzewodniczącaZwyczajnego Walnego Zgromadzeniazarządziłasporządzenię

J
J

obecności i na jej podstawie stwierdziła, Że na Zv,ryczajnym Walnym
reprezentowane jest 35.22I.567 akcji imiennych serii B na og lnąliczbę 70.181.434,
vłytaŻających 35.22I.567 głos w na og lną liczbę 70.I8I.434 głos w, co stanowi 50
kapitału zal<ładowego Sp łki, przy czym powyŻsze akcje w liczbie 35.22I.567 naleŻą,
Akcjonariuszy wpisanych do rejestru akcjonariuszł co najmniej na Ędzten przed
Walnego Zgromadzenia, tj. Akcjonariusza VioleĘ Wojnowski orazAkcjonariusza Sp łki pod
firmą Womak Holding Sp łka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako mających prawo
uczestniczenia w Walnym Zgtomadzeniu, zgodnie z art.406 $ 1 Kodeksu sp łek handlowych.
Wobec powyŻszego Przewodnicząca stwierdziła, Że Zvłyczajne Walne Zgromadzenie zdolne
j est do podejmowania wiąŻących uchwał.
Przewodnicząca stwierdziła ponadto, Że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stawił się
r wnież adwokat Marcin Wnuk, kt ry oświadczył, Że reprezeriuje Sp łkę pod firmą Dr. Erich
Marx Gmbh - sp łkę prawa niemieckiego, powołując się na tę okolicznośc na pełnomocnictwo

uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przęz Sp łkę w roku

obrotowym koriczącym się 31 grudnia 2020 r.

6. Powzięcie uchwĄ w sprawie udzięlenia Prezesowi Zarządu Sp łki absolutorium

z wykonania obowiązk w w roku obrotowym kohczącym się 31 grudnia 2020 r

7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Sp łki absolutorium

z wykonaniaprzeznich obowiązk w w roku obrotowym koriczącym się 31 grudnia 2020 r.---

8. Powzięcie uchwaĘ w sprawie dywidendy
9. Powzięcie uchwĄ w sprawie premii dlaZarządu.---------_-

I0.Zamkslięcie obrad

Ą:
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$ 2. Wejście w Ęcie
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z ktorych oddano głosy w głosowaniu jawnym
to 35.22I.567, co stanowi 50,19 o/o kapitału zakładowego, łączna liczba waŻnych głos w
wynosi 35.22I.567, w tym:--------
-za:50,19o/okapitaŁuzakŁadowego-35.Ż21.567 akcji-35.2ŻI.567 (trzydzieścipięćmilion w
dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pię set sześćdziesiąt siedem) głos w;
- przeciw: )o/okapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;----
nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwałę podj ęto j ednogłośnię.----------

W tym miejscu tozpattzono sprawozdanie Zaruądu z działalności Sp łki za rok obrotowy
kotrczący się 31 grudnia 2020 t. oraz sprawozdanie finansowe Sp łki zarokobrotowy konczący
się 31 grudnia 2020 r.--_-

Do pkt 3 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 3
ZWY CZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI WOMAK HOLDING S.A. z dnia 24 września 2021 r

$ 1. Zatwierdzenie sprawozda nia Zarządu z działa|ności Sp łki
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 $ 2 pkt 1 Kodeksu sp łek handlowych
oraz $ 16 ust. 1 Statutu Sp łki' niniejszym zatwięrdza się sprawozdanie Zarządu
zdziaŁalności Sp łki zarckobrotowy kottczący się 31 grudnia 2020 r'

$ 2. Wejście w życie

UCHWAŁA nr 4
ZWY CZ AJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI woMAK HOLDING S.A. z dnia}4 września 202L r.

$ 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Sp ,łki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 $ 2 pkt 1 Kodeksu sp łek handlowych

oraz $ 16 ust. 1 Statutu Sp łki niniejszym zatwięrdza się sprawozdanie finansowe Sp łki
zarokobrotowy kofrczący się 31 grudnia 2020 r,w tym bilans' wykaĄący po stronie aktyw w
i pasyw w zgodne stany w wysokości 2Ż9.227.142,47 zł (dwieŚcie dwadzieŚcia dziewię

milion w dwieście dwadzieŚcia siedem Ęsięcy sto czterdzieści dwa złote i cztęrdzieści siedem

groszy), rachunek zysk w i strat, vłykazujący zysk netto w wysokości 3.648.21I,64zł (trzy

miliony sześ set cztetdzieści osiem tysięcy dwieście jedenaŚcie z}otychi sześÓdzięsiąt cŹery
grosze) oraz informacj ę dodatkową.

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

Przewodnicząca stwierdziła, Że liczba akcji, z kt rych oddano głosy w głosowaniu jawnym

to 35 .Ż21 .567 , co stanowi 5 0' 1 9 %o kapitału zakładowe go, łączna Iiczba ważnych głos w
wynosi 35.22I.567, w tym:--------

- za: 50,19 o/okapitałuzaRadowego - 35.22l.567 akcji - 35.22l.567 (rrydzięści pię milion w

dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pię set sześÓdziesiąt siedem) głos w;

- przeciw: }Yokapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;

- wstrzymujących się: 0% kapitału zal<ładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;-------

nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Uchwałę podj ęto j ednogłośnie.----------

u pkt 5 porządku obrad:

UcHwAŁA nr 5
ZWY CZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI woMAK HoLDING S.A. z dnia}4 września 2021r.

A

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z ktlrych oddano głosy w głosowaniu
to 35.227.567, co stanowi 50,19 o/o kapitału zakładowego, łączna liczba waż:nych

.{Ę
..t

i
s *l

wynosi 35.22I.567, w Ęm:
-za:50,19Yokapitału,zal<ładowego-35.22l.567 akcji-35.22L567 (trzydzieścipięćmilion w
dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pię set sześÓdziesiąt siedem) głos w;
- przeciw: }Yokapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;

- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;----
nikt nie zgłosił sprzeclwu.
Uchwałę podj ęto j ednogłoŚnie.----------

Do pkt 4 porządku obrad:

$ 1. Przeznaczenie rysku osiągniętego przez SptÓlkę w roku obrotowym kor{czącym się

31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art.395 $ 2 pkt 2 Kodeksu sp łek handlowych oraz $ 16 ust. 2 pkt a)

Statutu Sp łki, niniejszym postanawia się, że zysk netto w wysokości3.648.211,64zł (trzy
miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście jedenaście złoĘch i sześÓdziesiąt cztery
grosze) osiągnięty przęz Sp łkę w roku obrotowym koriczącym się 31 grudnia 2020 r. zostanie

łoC

przeznaczony na kapitał zapasory
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Uchwałę podjęto jednogłośnie.---------- - Uchwaławchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca stwierdziła, Że Iiczba akcji, z kt rych oddano głosy w głosowaniu jawnym
to 35.22I.567, co stanowi 50,19 Yo kapitału zakładowego, łączna liczba waŻnych głos w
wynosi 35.22I.56J, w tym:--------
-za:50,19%okapitałuzakładowego-35.22I.567 akcji-35.22I.567 (trzydzieścipięćmilion w
dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześ dziesiąt siedem) głos w;
- przeciw:}Yokapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;----
nikt nie zgłoslŁ sprzeciwu

Do pkt 6 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 6
ZWY CZ AJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI woMAK HOLDING S.A. z dnia}4września 202l r.

$ 1. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu
Działając na podstawię art. 393 pkt 1 i art. 395 $ 2 pkt 3 Kodeksu sp łek handlowych
oraz $ 16 ust. 1 Statutu Sp łki, niniejszym udzięla się Prezesowi Sp łki Violetcie Elzbiecie
Wojnowski, absolutoriumz wykonania przez nią obowiązk w w roku obrotowym koriczącym
się 31 grudnia 2020 r.

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

Przewodnicząca stwierdziła, Że liczba akcji, z ktorych oddano głosy w głosowaniu
to 17.545358, co stanowi 25%kapitaŁu zakładowego,łącznaliczbawaŻnychgłos w

ta.lnym

UCHWAŁA nr 7
ZWY CZ AJNEG O WALNEGO ZGROMADZENIA

sPoŁKI woMAK HOLDING S.A. z dnia 24 września 2021 r.

$ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 $ 2 pkt 3 Kodeksu sp łek handlowych

oraz $ 16 ust. 1 Statutu Sp łki, niniejszym udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Sp łki
Wojciechowi Kaliciak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązk w w okresie od

25 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia2020 r. -----------

$ 2. Wejście w życie

Przewodnicząca stwierdziła, Że liczba akcji, z kt rych oddano głosy w głosowaniu tajnym

to 35.22I.567, co stanowi 50'19 Yo kapitału zakładowego, łączna liczba waŻnych głos w
wynosi 3 5.22I.567, w tym:--------

-za:50,19o/okapitałuzakładowęgo-35.221.567 akcji-35'2Żl.567 (ttzydzieścipię milion w
dwieŚcię dwadzieścia jeden tysięcy pię set sześ dziesiąt siedem) głos w;

- przeciw: }Yokapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;

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

nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwałę podj ęto j ednogłośnie.----------

UCHWAŁA nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI woMAK HoLDING S.A. z dnia2f września 2021' r.

$ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 $ 2 pkt 3 Kodeksu sp łek handlowych

16 ust. 1 Statutu Sp łki, niniejszym udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Sp łki
17.545.358, w tym:---

'owi Fromm, absolutorium z wykonania przez niego obowiązk w w roku obrotowym
się 31 grudnia 2020 r.

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

Przewodnicząca stwierdziła, Że liczba akcji, z kt rych oddano głosy w głosowaniu tajnym
to 35.22I.567, co stanowi 50,19 Yo kapitału zakładowego, łączna Iiczba ważmych głos w
wynosi 3 5.221 .567, w tym:--------
- za: 50,19 %okapitałuzakładowe go - 35.Ż21.567 akcji - 35.22I.567 (trzydzieści pięÓ milion w
dwieście dwadzieścia jeden Ęsięcy pię set sześ dziesiąt siedem) głos w;
- przeciw: OYokapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;

A

*
ło(

- za:25Yo kapitału zakładowego _ 17.545.358 akcji - I7.545.358 (siedemnaście
pię set cztęrdzieści pię tysięcy trzy sta pię dziesiąt osiem) głos w;
- przeciw: 0%okapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;
- wstrzymujących się:0%o kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;---- !p

nikt nie zgŁosił sprzeciwu, prz! azym akcjonariusz Violetta ElŻbieta Wojnowski została
vłyłączona od głosowania nad przedmiotową uchwałą na podstawie
art. 4I3 $ 1 Kodeksu Sp łek Handlowych w zakresie akcji VioleĘ EIŻbiety Wojnowski
i akcji stanowiącej wsp łwłasność Violętty ElŻbiety Wojnowski oruz Sp łki pod firmą Womak
Holding Sp. z o.o.--
Uchwałę podj ęto j ednogłośnie.----------

"rł

Do pkt 7 porządku obrad
- wstrzymuj ącychsię: 0% kapitału zakŁadowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;----



nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Uchwałę podj ęto j ednogłośnie.----------

UCHWAŁA nr 9
ZWY CZ AJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

sPoŁKI woMAK HOLDING S.A. z dnia24września 2021r.

$ 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
DziaŁając na podstawie art. 393 pkt I i art. 395 $ 2 pkt 3 Kodeksu sp łek handlowych
oraz $ 16 ust. 1 Statutu Sp łki' niniejszym udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Sp łki
Jan'owi oelmann, absolutorium z wykonaniaprzez niego obowiązk w w roku obrotowym
koriczącym się 31 grudnia 20Ż0 r.

$ 2. Wejście w życie
Przewodnicząca stwierdziła, Że liczba akcji, zktorych oddano głosy w głosowaniu tajnym
to 35.22l.567, co stanowi 50,19 o/o kapitału zaŁJadowego, łączna liczba waŻnych głos w
wynosi 35.2ŻI.567,w
-za:50,19Yokapitałuzakładowego-35.22L567 akcji-35'22I.567 (trzydzieścipię milion w
dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pię set sześ dziesiąt siedem) głos w;
- przeciw:0%okapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;
- wstrzymujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;----

Przewodnicząca stwierdziła, Że Iiczba akcji, z ktorych oddano głosy w głosowaniu jawnym

to 35.22I.567, co stanowi 50,19 Yo kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głos w
wynosi 35.22I.567, w tym:--------

- za: 50,19 o/okapitału zal<ładowego - 35.22L567 akcji - 35.22I.567 (trzydzieści pięÓ milion w

dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięÓset sześćdziesiąt siedem) głos w;

- przeciw:}Yokapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;

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

nikt nię zgŁosił sprzeciwu.

Uchwałę podj ęto j ednogłośnie. ----------

Do pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA nr Ll'
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI woMAK HOLDING S.A. z dnia 24 września 2021 r.

$ 1. Wypłata premii d|aZarząda
Działając na podstawie postanowieri $ 16 ust. 2 pkt. D Statutu Sp łki niniejszym postanawia

się przyznać Pręzesowi Zarządu Sp łki - Pani Violetcie Elzbiecie Wojnowski, jednorazową

premię w kwocie 600.000'00 zł (sześ set tysięcy złotych) brutto z tytlilu realizacji
długoterminowego celu sp łki związanego ze wzrostem wartości sp łki względem

9

3 5 .221 .567, w tym:--------

{<**

8

poprzedniego roku, mierzonego metodą skorygowanych aktyw w netto.------
Uchwałę podj ęto j ednogłośnie. ------- ---- Premia wypłacona zostanie w terminie do dnia 3I pażdzierrrika})Zlr.------------

Do pkt 8 porządku obrad: $ 2. Wejście w Ęcie
Uchwała wchodzi w żrycie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10

ZWY CZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI woMAK HOLDING S.A. z dnia 24 września 202l r.

Przewodnicząca stwierdziła, Że liczba akcji, z kt rych oddano głosy w głosowaniu tajnym

22I.567, co stanowi 50,19 Yo kapitału zakładowego, łączsla liczba waznych głos w

nikt nie zgłosił sprzeciwu.

1
.9

$ 1. Wypłata dywidendy
Działając na podstawie art. 396 $ 5 Kodeksu sp łek handlowych w zw. z art. 348 $ 1

sp łek handlowych, atakŻe $ 16 ust. 1 i ust. 2 pkt g) Statutu Sp łki' niniejszym

19 % kapitaŁu zakładowe go - 35 .22l .567 akcji - 35 .22I .567 (trzydzieścl' pię milion w
d dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześ dziesiąt siedem) głos w;

O%okapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;

ujących się: 0% kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;----
nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Uchwałę podj ęto j ednogłośnie.----------

Na tym protok ł zakonczono

nie wypłaci akcjonariuszom Sp łki dywidendy za rck obrotowy 2020 r. ze wzg|ędu na
inwestycyj ne w sp łkach należących do Womak Holding S.A., kt re mogą przynieść
satysfakcjonujące stopy zwrotu. Dodatkowym czynnikiem wspierającym argument związany
z niev,rypŁacaniem dywidendy jest pandemia oruz potencjalne dalsze ogtaniczenia w handlu
i usługach nieruchomościami zarządzanymi przez Womak Holding S.A., kt re mogą mieć
wpływ na sytuację finansową sp łki i sp łek zależnych.-

$ 2. Wejście w życie
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia. Do protokołu dołączono listę obecności oraz okazano informację z Krajowego Rejestru

Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu Z Rejestru Przedsiębiorc w numer KRS

,^)



l0

0000634966, pobraną w dniu 24 wrzesnia 202I roku' na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 7997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, a takŻe informację z rejestru
akcjonariuszy z dniaL4 września2l}I roku i tekst jednolity Statutu Sp łki.

***

Notariusz pouczyŁa o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym
oIaz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym
Repozytorium Elektronicznych Wypis w Akt w Notarialnych.----------

***

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Sp łka pod firmą WOMAK HOLDING Sp łka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu. ---- ------

Pobrano:

1) vłynagrodzenie za czynności notarialne na podstawie $ 9 ust. 1 pkt 2) tozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
taksy notarialnej (tj. Dz.U. z2020r. poz. 1473 ze zm.) w kwocie:- ------ 1 .000 zŁ

2) podatek od towar w i usług w oparciu o art. 41 ust. 1 i art. I46aa ustawy z dnia
11marca2004rokuopodatkuodtowar wiusług (t.1.Dz.IJ.z202Ir.poz.685zezm)
w stawce 23% od kwoty zpkt.l) w kwocie 230 zł

Akt tęn odczytano, przyjęto i podpisano.

oryginał tego aktu własnoręcznie podpisały: Przewodnlcząaai Agata Goli czak - notariusz.

Repertorium A n u m er ..3!.?.9..........,rrn
Notariusz Agata Golir czak
Kancelaria Notarialna Krzysztof Legięć Agata Golir czak s.c. we Wroclawiu,
Pl. Powstar c w Śląskich 1/l
Wypis ten wydano: Spr łce
Potlrano za jeden wypis tego aktu 36 zł w oparciu o $ 12 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1473 ze zm.)
oraz podatek od towar w i usług VAT naliczony zgodnie z art. 41 ust. l i art. 146aa
ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towar w i usług
(t.j. Dz.U. z202l r., poz.685 zezm.) w stawce 23o/o -8,28zł

dnia dwudziestego czwartego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku
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