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Repeńorium A nr 4428 l Ż02I

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.04.202Ir.)

w Kancelarii NotarialnejKrzysńof Legięć Agata Golińczak spółka cywilna we Wrocławiuprzy
Placu Powstańców Śląskich 1/1 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod
firmą woMAK HOLDING Spółka Akryjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-329

Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich nr 1 lok. 303, REGON: 021488590, NIP: 8971772732),

zwanej dalej ,,Spółką'', wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRs 0000634966, z którego
notariusz Agata G oliń czak, spor ządziła niniej szy

PRoToKoŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

:l.rir

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą WOMAK HOLDING Spółka Akcyjna
z siedzibąwe Wrocławiu otworzyła Violetta ElŻbieta Wojnowski,lĘwająca imienia Violetta,
będąca Prezesem Zarządu Spółki, ktoraprzedstawiła następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodni czącego

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

uchwał, zatwietdzenie porządku obrad.---

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia PręzesaZarządu.-
4. Podjęcie uchwĄ w sprawie wyraŻeniazgody na sprzedaż nieruchomości
5. Zamknięcie obrad

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad Violetta Wojnowski zaptoponowała kandydaturę

Kataruyny PuŹniak, córki Andrzejai GruĘny, zamieszkaŁej: 53-116 Wrocław, ulica Pułtuska
30/6, PESEL 83051803006, legitymującej się dowodem osobisĘm seria i numer AWD 583823,

na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgr:omadzenia i zaptoponowała podjęcie

uchwały nr 1 o następującej treści:---

UCHWAŁA nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI woMAK HOLDING S.A. z dnia 30 kwietnia 202l r.

$ 1. wybór Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Katarzytę PuŹniak na Przewodniczącą

@

@
Zgromadzenia.



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

Stwierdzono, Że liczba akcji, z kt rych oddano głosy.w głosowaniu tajnym to 35.22I'567,

co stanowi 50,19 Yokapitałuzakładowego,łącznaliczbaważnych głos w wynosi 35.Ż2I.567,

w tym:-----
- za: 5O,I9,/rkapitałuzakładowego - 35.22I.567 akcji - 35.22I.567 (trzydzieści pię milion w

dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głos w;

- ptzeciw }Yokapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;
_ wstrzymujących się: 0% kapitału zaĘadowęgo - 0 akcji - 0 (zero) głos w;----

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

Przewodni czącaNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdz7ła, Że zostŃo ono zwołane

prawidłow o, popIzez doręczenie zapr o szen w wymaganym terminie

Następnie PrzewodniczącaNadzwyczajnego Walnego Zgtomadzenia zarządziŁa sporządzenie

listy obecności i na jej podstawie stwierdziła, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgtomadzeniu

reprezentowane jest 35.22I.567 akcji imiennych serii B na og lną liczbę 70.18|.434 akcji'

v,rytazających 35.Ż2L567 głos w na og lną\iczbę 70.I81.434 głos w, co stanowi 50,I9oń

kapitału zaŁJadowego Sp łki' prry czym powyŻsze akcje w liczbie 35.22I.567 na\eŻą do

Akcjonariuszy wpisanych do rejestru akcjonarius7ł co najmniej ta Ędzien przed odbyciem

Walnego Zgromadzenia, tj. Akcjonariusza VioleĘ Wojnowski orazAkcjonariusza Sp łki pod

firmą Womak Hotding Sp łka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako mających prawo

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.406 $ 1 Kodeksu sp łek handlowych.-

Przewodni czącastwierdziła, ze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stawili się r wnież

adwokat Marcin Wnuk oraz adwokat Tomasz Florczyk, Vłorry oświadczyli, że reptezentują

Sp łkę pod firmą Dr. Erich Marx Gmbh - sp łkę prawa niemięckiego, okazując'na

okoliczność pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej przezww. Sp łkę radcy

Gawłowi Jarosiirskiemu oIaZ dwa pełnomocnictwa substytucyjne udzielone

adwokatowi Marcinowi Wnuk oraz adwokatowi Tomaszowi Florczyk,

r wnocześnie nie okaza\ioni wydruku z niemieckiego Rejestru Handlowego. Adwokat

Wnuk oraz adwokat Tomasz F|orcryk w tym miejscu oświadczyli, Żę domagają się

dopuszczenia do udziału w niniejszym Zgromadzeniu jako umocowani do reprezentowania

Sp łki pod firmą Dr. Erich Marx Gmbh mimo, iŻreprezertowana Sp łka nie została wpisana

do rejestru akcjonariuszy wyjaśniając,Że niemożliwym było dostarczenie odcinka zbiorowego

akcjiprzezreprezentowaną Sp łkę, poniewaz znajdował się on w niemieckiej prokuraturze'i

został dopiero co przekazany reprezentowanej Sp łce. Ponadto podkreślili fakt, iŻ

reprezentowana Sp łka jest załoĘcielem Sp łki pod firmą woMAK HOLDING Sp łka

Akcyj na z siedzibą we Wrocławiu. ---------_

Przewodni czącaNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęła okazane pełnomocnictwa

oświadczaj ąc, Że brak jest mozliwoŚci zweryfikowania umocowania z uwagi na brak okazania

wydruku z niemieckiego Rejestru Handlowego' a ponadto oświadczyła, Że zgodnie z treścią

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

.J

w walnym zgromadzeniu sp łki niebędącej sp łką publiczną, jeŻeli zostali wpisani do rejestru

akcjonariuszy co najmniej na tydziefiprzed odbyciem walnego zgromadzenia. W tym miejscu
z uwagi na brak wpisu Sp łki pod firmą Dr. Erich Marx Gmbh do rejestru akcjonariuszy,
PrzęwodniczącaNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprosiła adwokata Marcina Wnuk
oraz adwokata Tomasza Florczyk o opuszczenie Zgromadzenia, co teŻ uczynili.---
Mając na uwadze powyższe, Przewodnioząca stwierdziła, Że Nadzwyczajne Walne
Z gr omadzeni e zdo l ne j e st do p o dej mo w ania w iąŻący ch u chwał

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała podjęcie

następujących uchwał:

UCHWAŁAnr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI woMAK HoLDING S.A. z dnia 30 lavietnia 202l' r.

$ 1. Porządek obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp łki przyjmuje przedstawio'I'Ę3''aaek obrad

1. otwarcie Zgromadzenia, wyb r Przewodniczącego.---
2. Stwierdzenie prawidłowości mvołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał, zatwietdzenie porządku obrad.------

3. Podjęcie uchwĄ w sprawie zmiany vłynagrodzęnia PrezesaZarządll.-
4. Podjęcie uchwały w sprawie vłyraŻenia zgody na sprzedaz nieruchomości. -------
5. Zamknięcie obrad.

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

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

2

o

przy' cąĄn toł.35 I.567, co stanowi 50,19 Yo kapitału zal<ładowęgo, łączna liczba waŻnych głos wźi!

ł 35.221.567,w tym
- zal 50,19 %okąitałuzaĘadowego - 35.22I.567 akcji -35.22I.567 (trzydzieści pię milion w
dwieścię dwadzieścia jeden tysięcy pię set sześćdziesiąt siedem) głos w;
- przeciw: O%kapitału zakładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;
- wstrzymujących się: 0% kapitału zaĘadowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;----
nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Uchwałę podj ęto j ednogłośnie. ----------
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UCHWAŁA nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI woMAK HOLDING S.A. z dnia 30 kwietnia 202l r.

$ 1. Zmiana wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu
Działając napodstawie $ 16 ust. 2 pkt i Statutu Sp łki w zwtązkuzart.378 $ 1 Kodeksu sp łek
handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala nowe vłynagrodzenie dla Prezesa
Zarządu z tylu;łu pełnienia funkcji w Zarządzie Sp łki w kwocie 14.153 EUR (czternaście
tysięcy euro sto pię dziesiąt trzy) brutto miesięcznie. Wynagrodzęnię w nowej wysokoŚci
przysługuje Prezesowi Zarządu od dnia 0L0L202I r.-----------
Na wniosek Prezesa Zarządu wynagrodzenie za wybrane miesiące moŻe zostać wypłacone
w walucie polskiej przy zastosowaniu średniego kursu NBP przypadającego na ostatni dzien
mi esiąca poprzedzające go mies iąc dokonani a wypłaty

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

Przewodniaząaa stwierdziła, Że liczba akcji, z kt rych oddano głosy w głosowaniu tajnym
to 35.22L567, co stanowi 50,19 Yo kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głos w
wynosi 35.22I.567, w tym:---
- za; 50,|9 YokapitaŁu zaĘadowęgo - 35.Ż2L567 akcji - 35.Ż2I.567 (ttzydzieŚci pięÓ milion w
dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) głos w;
- przeciw:0%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 ednogłośnie.-----------

UCHWAŁA nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPOŁKI woMAK HOLDING S.A. z dnia 30 kwietnia 202t r.

$ 1. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości
DziaŁĄąc na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu sp łek handlowych oraz $ 16 ust. 1 Sta
Sp łki, niniejszym vłyraŻa się zgodę na sprzedaŻprzez Sp łkę

1. prawa własności samodzielnego lokalu niemieszkalnego nr 301, składającego.się
z pomieszczenia o powierzchni 201,1 m2, połoŻonego na czwartej kondygnacji
w budynku przy PlacuPowstaric w Śląskich nr 1 we Wrocławiu ,wrazzprzynależnymi
do niego prawami, dla kt rego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyk w we Wrocławiu
N Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer
wRlK/0029646712,---

2. prawa własnoŚci samodzielnego lokalu niemieszkalnego nr 302, składającego się
z lokalu usługowo-biurowego oraz pomieszczenia przynależnego - pomieszczenia
gospodarczego' o łącznej powierzchniŻ06,I0 m2,połoŻonego na czwntej kondygnacji

w budynku przy Placu Powstaric w Śląskich nr 1 we Wrocławiu , wraz zprzyna|eŻnymi

do niego prawami, dla kt rego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyk w we Wrocławiu

1V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer

wRlK/0028906512,---
3. prawa własności samodzielnego lokalu niemieszkalnego nr 303, składającego się

z lokalu uzytkowego o powierzchnt 112,30 mŻ, położonego na czwartej kondygnacji

w budynku przy Placu Powstaric w Śląskich nr 1 we Wrocławiu 'wrazzprzynależnymi
do niego prawami' dla kt rego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyk w we Wrocławiu
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer

wRlK/0028906619,---
4. udziałow wynoszących 376111524 części otaz 375lII524 części w lokalu

niemieszkalnym - garuŻu wielostanowiskowym w budynku przy Placu Powstaric w
Śląskich nr 1 we Wrocławiu, dla kt rego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyk w we

Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer

wR1K/00287935l8, w ramach kt rych to udział w przysługuje odpowiednio prawo do

wyłącznego korzystania z następujących miejsc postojowych połozonych I7a

kondygnacji -2: numer 33, numer 34, numer 35, numer 41,, numer 42 i numer 43,-------

za cenęi na warunkach według uznania Zarządu.-----------1-li

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

Przewodnicząca stwierdziła, że Iiczba akcji, zkt rych oddano głosy w głosowaniu jawnym

to 35.2Żl.567, co stanowi 50,19 Yo kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głos w
wynosi 35.22I.567, w Wm:--------
-za:50,19%okapitałuzakładowego-35.2ŻI.567 akcji-35.22I.567 (trzydzieścipięćmilion w

dwadzieścia jeden tysięcy pięÓset sześćdziesiąt siedem) głos w;

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

ących się: 0% kapitału zaL<ładowego - 0 akcji - 0 (zero) głos w;----

sprzeclwu.

***

Do protokołu dołączono listę obecności oraz okazano informację z Krajowego Rejestru
Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu Z Rejestru Przedsiębiorc w numer KRS
0000634966, pobraną w dniu 30 kwietnia 202I roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, atakże informację z rejestru
akcjonariusry oraztekst jednolity Statutu Sp łki.

*r,<*

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

podj ęto j ednogłośnie.----------



6

Pobrano:
1) wynagrodzenie za czynnoŚci notarialne na podstawie $ 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z dnia28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
taksy notarialnej (tj. Dz.U. z2020r.poz. I473).w kwocie: - I.0OO zł

2) podatek od towar w i usług w oparciu o art. 41 ust. 1 i art. I46aa'ustawy z dnia
1 1 marca 2004 roku o podatku od towar w i usług (tj. Dz. IJ. z 2O20t. poz. 106 ze zm.)
w stawce 23o/o od kwoty zpkt.1) w kwocie ----------- 23O zł

Akt ten odczytano,przyjęto i podpisano.

oryginał tego aktuwłasnoręcznie podpisĄ: Przewodniczącai AgataGoliriczak - notariusz.

Repertorium A numer .h}ł.}0......."',
Notariusz Agata Golir czak
Kancelaria Notarialna Krzysztof Legięć Agata Golir czak s.c. we Wrocławiu,
Pl. Powstar c w Sląskich 1/1
Wypis ten wydano: SprÓlka pod firmą woMAK HOLDING Sprłka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Pobrano za jeden wypis tego aktu 30 zł w oparciu o $ 12 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1473)
oraz podatek od towarrÓw i usług VAT naliczony zgodnie z art. 4l ust. l i art. 146aa
ustawy z
(t.j. Dz.U

dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarrÓw i ustug
106 zezm.) w stawce 23o/" - 6,90 zł

kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.04.2021r.)
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