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Dnia dwudzięstego ósmęgo czerwca dwa tysiące jedenastego roku (28-0ó-

201I), w obecności mojej - KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO - Notariusza w

Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat

nr 41A lok.89/91, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą:

SCO_PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, mvanej dalej takżę

,,Spółką", (adres Spółki: 00-838 Warszawa, ulica Prosta nr 28), NIP

563-15-88-270, REGON l10150964, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców

prowadzonym przęz Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydziń

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367265, z

którego sporządziłem niniej s zy : --------

PROTOKOŁ ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z

siedzibąw Warszawie otworzyła Pani Aneta Bęrnadeta Kazięczko - Sekretarz Rady

Nadzorczej Spółki - oświadczając, że:

na dzięfl dzisiejszy na godzinę 15oo w lokalu tej Kancelarii Notarialnej

zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki, ----------

Zgr omadzenie niniej sze obej muj e następuj ący porządek obrad :



1)

2)

3)

4)

otwarcie obrad;

wyb ór Prz ewo dn icząc e go Zw y czajne go Waln e go Z gr omadzenia;

5)

6)

7)

stwi erdzeni e prawi dłowo ś c i rw ołania Zwy czajne go Waln e go Z gr omadzenia

i sporządzenie listy obecności;

stwierdzenie prawomocności obrad; ---

pr zy j ęcie porz ądku obrad Zw y czajne g o Walne go Zgr omadzenia;

rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okręs od dnia l sĘcznia

2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku;-----

rozpatrzeniesprawozdaniaZarząduzdziałalności

stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku;

Spółki za okres od dnia l

9) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzińalności za 2010 rok i z

dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z dzińalmrosr;i

oraz wnioskuZarządu dotyczącego pokrycia straty zarck obrotowy 2010;,-

l0) podjęcie uchwał w sprawie: ---------------

1 . wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia; ------

2. wyboru Komisji Skrutacyjnęj;--------

3. przyjęciaporządku obrad;

4. zatwięrdzenia sprawozdalia finansowego Spółki zarok obrotowy 2OIO;

5. zatwięrdzęnia sprawozdaniaZarządu z dzińalności Spółki w 2010 roku;

6. zatwięrdzenia sprawozdania z dzińalności Rady Nadzorczej w 2010

roku;

7. pokrycia straty poniesionĄ przez Spółkę w roku obrotow;mr 2Ol0;-
8. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2010;

9. udzielenia absolutorium poszczegó|nym Członkom Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;-

10. uzupełniania składu Rady Nadzorczej ptzezpowołanie nowego Cńonka;

11. upoważmięnia Zarządu do obciążania w latach 2011-2012 wsąro*icn

nieruchomości i ruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzoczlawyrri

ustanowionymi na zabezpieczenie spłaty udzielonych Spółkce kneĄrtów

8)



i poĘczek otv wykupu

powstĄch z tego tytufu

emitowanych obligacji, do wysokości

zobowięań wraz z oprocentowaniem,

odsetkami i kosztami;

1 l ) zamknięcie obra d Zwy czajnego Waln ego Zgr omadzenia.

Ad. pkt.2) porzadku obrad.

Jako kandy dat na Przęwodn iczące go Zgr omadzenia zapr oponowany został

Pan Przemysław Jan Kołakowski.

Pan Przemysław Jan Kołakowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Pani Anęta Bernadęta Kazieczko zaproponowała podjęcie w głosowaniu

tajnym uchwĄ w następującym brzmięniu:

Uchwała Nr 1

z dnia 28 czerwca201l roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK §.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wybor u Przew odniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie społki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą

w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Przemysława

Jana Kołakowskiego

§2

Uchw ała w chodzi w życie z chwilą podj ęcia.

Pani Aneta BernadetaKazięczko stwięrdziła, że w głosowaniu tajnym:--------

brało udział25.587.000 akcji, co stanowi 54,04Yo kapitału zakładowego

Spółki, -

oddano 36.013.000 waznych głosów, w Ęm za uchwałą oddano

36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od



głosowania. -------,

pani Aneta BernadetaKazięczko stwierdziła, że uchwała w brzmięniu wYźej

wskazanym została podjęta.

Pan Przemysław Jan Kołakowski wybór przy:Ą i podpisał listę obecności.--_

Ad.pkt.3) porządku obrad

Przewodniczący zgłoslł wniosęk

Skrutacyjnej, a następnie poddał wniosek

o odstąpienie od wyboru

pod głosowanie, proponując

Komisji

podjęcie

uchwały w następującym brzmieniu: --

Uchwała Nr 2

z dnia 28 czerwca2Dlt roku

Zw y czajne go Waln ego Zgr omadlzenia s p ółki pod firm ą :

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skłutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą

w Wąr szaw ie po s tanaw ia ods tąpic od wyboru Komisj i SkrutaĘ nej, _--_---

§2

Uchwała wchodzi w Ącie z chwiląpodjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

brało udziń 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04Yo kapitafu zakładowego

Spółki,

§1

oddano 36.0l3.000

36.013.000 głosów,

głosowania.

Przewodniczący stwierdził, żę

waznych głosów, w tym za

głosów przęctw nie było, nikt nie

uchwałą oddano

wstrzymał się od

została podjęta.

uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym



Ad.pkt.4) i il porządku obrad

Przewodn iczący stwierdził prawidłowość zwołan ia Zgr omadzenia oruz jego

zdolnośó do podejmowania prawnie wiązących uchwał, jako że:

Zgromadzenie zostało zwołanę w trybie art.399 §1, 402l i 4022 Kodeksu

spółek handlowych poprzęz ogłoszenie zamięszczonę Ia stronie

internetowej Spółki w dniu 27 maja 20ll roku oraz Ia stronie

intęrnetowej Giełdy Papierów Wartościowych w'Warszawie S.A. w dniu

27 maja 20ll roku, nr raportu bieżącego EBI l8l20l1, w terminie

przewidzianym przepis ami Kodeksu spółek handlowych, -- --- - ---

zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni

Akcjonariusze posiadający 25.587.000 (dwadzieścia pięć milionów

pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji w kapitale zakładowym

Spółki na ogólną liczbę 47 .350.000 (czterdzieści siędem milionów trzysta

pięćdziesiąt tysięcy) akcji, dysponujący 36.013.000 (tłzydziestoma

sześcioma milionami trzynastoma tysiącami) głosów na ogólną liczbę

57.776.000 (pięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt

sześć tysięcy) głosów, to jest Akcjonariusze reprezenĘący 54,04Yo

(pięćdziesiąt cńery całe i cńery setne procenta) kapitafu zakładowego

Spółki.

Ad.pkt.6) porzadku obrad. --------

Przewodn iczący zaproponował podj ęcie uchwaĘ w następuj ącym brzmieniu :

Uchwała Nr 3

z dnia 28 czervvca201I roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Działając na podstawie §20 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne



Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S,A. z siedzibąw Warszawie przyjmuje

nas t ępuj ący p o r z ąde k o br ad :

I) otwarcie obrad;-

2 ) wybór Prz ew odniczące go Zwyczaj ne go Walne go Zgromadzenia ;

3) wybór Komisji Skrutacyjnej;

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia i sporządzenie lisĘ obecności; ---

stwierdzenie prawomocnoś ci obrad ; --

prĘ ęc ie porządhl obrad Zwyczaj ne go Walne go Zgromadzenia ; ----------

rozpatrzenie sprawozdania finansowe4o Spółki za okres od dnia l
sĘcznia 2010 roku do dnia 3] grudnia 20]0 roku;

rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za olcres od

dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 3] grudnia 2010 roku;

rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok i

z dokonanej oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z

działalności oraz wniosku Zarządu doĘczqcego polcrycia straĘ za rok

obrotowy 2010;

l0) podjęcie uchwałw sprawie:

l. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

20l0;

2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 20]0

3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 20]0

roku,,------

pokrycia straĘ poniesionej przez Spółkęw roku obrotowym 2010;

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z

obowiązków w roku obrotowym 2010;

udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 20]0;

uzupełniania składu Rady Nadzorczej przez powołanie nowego

5)

6)

7)

8)

9)

4.

5.

7.

Członka;



8. upoważnienia Zarządu do obciążania w latach 20I I-2012 wszystkich

nieruchomości i ruchomości Spółki ograniczonymi prawami

rzeczowymi ustanowionymi na zabezpieczenie spłaty udzielonych

Spółkce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji, do

wysokości powstałych z tego Ętułu zobowiązań wraz z

oprocentowaniem, odsetkami i kosztami ;

I I) zamlmięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwaławchodziw Ęcie z chwiląpodjęcia. -

Przewodniczący

brało udziń

stwierdził, że w głosowaniu: ------

25.587.000 akcji, co stanowi 54,04Yo kapitafu zakładowego

Spółki,

oddano 36.013,000 ważmych głosów,

36.013.000 głosów, głosów przęciw nie

w tym za uchwałą oddano

było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania. ------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwńa w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta.

Ad.pkt.7) porzadku obrad.

Przewodniczący zgłosił wniosek o nieodczytywanie sprawozdania

finansowego Spółki za okres od dnia l stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010

roku, z uwagi na fakt, iż ze sprawozdaniem tym wszyscy obecni na Zgromadzeniu

Akcjonariusze już się zapoznali, a następnie poddał wniosek pod głosowanie.

Powyższy wniosek zostń przyjęty jednogłośnie. --------

Ad.pkt.8) porzadku obrad. ------

Przewodniczący zg]osił wniosek o nieodczytywanie sprawozdania Zarządu z

dzińalności Spółki za okres od dnia l stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010

roku, z uvłagi na fakt, iż ze sprawozdaniem tym wszyscy obecni na Zgromadzeniu

Akcjonariusze już się zapoznali, a następnie poddał wniosek pod głosowanie.



P owyzszy wnio sęk został przyjęty j edno gło śnie. - - - - - - -----

Ad.pkt.9) porządku obrad

Przewodniczący zgłosił wniosek o nieodczytywanie sprawozdania Rady

Nadzorczej z działalności za 2010 rok i z dokonanej oceny sprawozd

finansowego, sprawozdania z działalności Spółki otaz wniosku

dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2010, z vwagi na fakt, iż

sprawozdaniem tym wszyscy obecni na Zgromadzęniu Akcjonariusze już się

zapoznali, a następnie poddał wniosek pod głosowanie. Powyzszy wniosek zostń

ptzyjęty j ednogłośnie. --------

Ad.pkt.10) porządku obrad. ---------

Przewodn iczący zaproponował podj ęcie uchwały w następuj ącym brzmięniu :

Uchwała Nr 4

z dnia 28 czerwca 201,1, roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdaniaJinansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt,I) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A, z siedzibą w

Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 20]0,

sWadające się z:------

bilansu na dzień 3l grudnia 2010 roku wykazującego po stronie aktywów

i pasywów sumę 66.007.358,09zł (sześćdziesiąt sześc milionów siedem

tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięć groszy),

rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 3]

grudnia 20]0 roku wykazującego stratę netto w wysokości 3. ] 58.588,40zł

(trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem Ęsięcy pięĆset osiemdziesiąt osiem



złoĘch i czterdzieści groszy),

zestawienia zmian w kapitale,

r a c hunku pr z epływ ów p i e n i ężny c h,

informacj i do datkow ej,

wprow adzenia do spraw ozdania, -------

w rozumieniu art.45 ustawy o rachunkowości.

§2

Uchwała wchodzi w Ęcie z chwiląpodjęcia,

Przewodn iczący stwięrdził, że w gło sowaniu : -- - --- ---

brało udział25.587.000 akcji, co stanowi 54,04Yo kapitafu zakładowego

Spółki,

oddano 36.013.000 wużnych głosów,

36.013.000 głosów, głosów @ nie

w tym za uchwałą oddano

było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania,

Przewodniczący stwierdził, że uchwńa w brzmieniu wyżej wskazanym

zostala podjęta. ----

Przewo dn iczący zaproponował podj ęcie uchwały w następuj ącym brzmieniu :

Uchwała Nr 5

z dnia 28 czerwca}Dll roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok

obrotowy 2010

§/
Działając na podstawie art,395 §2 pkt,]) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Wąlne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w

Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działąlności Spółki za rok obrotowy



20I0.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwiląpodjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: ---------

brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04Yo kapitafu zakładowego

Spółki,

oddano 36.013.000

36.0l3.000 głosów,

ważmych głosów, w tym za

głosów przeciw nie było, nikt nie

uchwałą oddano

wstrzymał się od

głosowania. --------

Przewodniczący stwierdził, ze uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta

Uchwała Nr 6

z dnia 28 czerwca20llroku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok

obrotowy 2010

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.l) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w

Warszawie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok

obrotowy 20]0

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

10



-.-f

brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04o/o kapitafu zakładowego

Spółki,

oddano 36.013,000

36.013.000 głosów,

waimych głosów,

głosów przęciw nie

w tym za

było, nikt nie

uchwałą oddano

wstrzymał się od

głosowania. ------

Przewodniczący stwierdził, ze uchwńa w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Przewodn iczący zaproponował podj ęcie uchwały w następuj ącym brzmieniu :

Uchwała Nr 7

z dnia 28 czerwca 2011roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w'Warszawie

w sprawie pokrycia straty nelto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2010

§1

Działając na podstawie art,395 §2 pkt,2) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w

Warszawie postanawia polcryć stratę netto w lałocie 3.I58.588,40zł (trzy miliony

sto pięĆdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złoĘch i czterdzieści

groszy) poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 20]0 z zysków Spółki z

przyszłych olcresów.

§2

Uchwała wchodzi w icie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

brało udziń 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04Yo kapitafu zakładowego

Spółki, ----

oddano 36.013.000 ważnych głosów, w Ęm za uchwałą oddano

36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

11



głosowania. -------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podj ęcie

następuj ącym brzmieniu : -------

w głosowaniu tajnym uchwĄ w

Uchwała Nr 8

z dnia 28 czerwca20|l roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi pleskotowi - prezesowi zarządu

- lwykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkL3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod Jirmą: SCO-PAK S,A. z siedzibą w

Warszawie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pleskotowi - Prezesowi

Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 20]0,

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwiląpodjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04Yo kapitafu zakładowego

Spółki,

oddano 36.013.000

36.013.000 głosów,

ważnych głosów,

głosów plzeclw nie

w tym za

było, nikt nie

uchwałą

głosowania. --

Przewodniczący stwierdził, ze uchwńa w brzmieniu .uu1żei wskazanym

1,2

została podjęta.



Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwĄ w
następuj ącym brzmieniu : -----

Uchwała Nr 9

z dnia 28 czerwca2O1t roku
zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sPrawie udZielenia absolutorium Stefanowi Kołakowskiemu _
przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2010

§1
Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych

zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą; sco-pAk s,A. z siedzibą w
warszawie udziela absolutorium panu stefanowi kołakowskiemu
Przewodniczącemu RadY Nadzorczej - z wykonania obowiązków w olcresie od dnia
23 czerwca 20]0 roku do dnia 3] grudnia 20]0 roku.

§2
Uchwąła wchodzi w Ęcie z chwiląpodjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że: ------

Akcjonariusz stefan kołakowski został wyłączony od głosow ania na
podstawie art.4l3 §l Kodeksu spółek handlowych, --------

w głosowaniu tajnym brało udział 22.937.000 akcji, co stanowi 48,44Yo
kapitafu zakładowego Spółki,

w głosowaniu tajnym oddano 33.363.000 ważnych głosów, w Ęm za
uchwałą oddano 33.363.000 głosów, głosów przęciw nie było, nikt nie
wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwiętdził, żę uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta.

13



Przewo dn iczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w

następuj ącym brzmieniu: ------

Uchwała Nr 10

z dnia 28 czerwcażDll roku

Zwy czajne go Waln ego Zgr omadzenia spółki p od firm ą :

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi pleskotowi _

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2010

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt,3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w

warszawie udziela absolutorium panu Tadeuszowi pleskotowi

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w rolal

obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w Ącie z chwiląpodjęcia,

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

brało udziŃ 25.587.000 akcji, co stanowi 54,040ń kapitału zakładowego

Spółki,

oddano 36.013.000 wńnych głosów,

36.013.000 głosów, głosów r991\u nie

w tym za

było, nikt nie

uchwałą oddano

wstrzymał się od

Przewodniczący stwierdził, ze uchwńa w brzmieniu vłyżęi wskazanym

została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w

następuj ącym brzmieniu : -------

LĄ

głosowaniu tajnym uchwały w



Uchwała Nr 11

z dnia28 czerwca20ll, roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolulorium Marcinowi Kłopocińskiemu -
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - zwykonania obowiązków w roku

obrotowym 2010

§/
Działając na podstawie ąrL395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S,A, z siedzibą w

Warszawie udziela absolutorium Panu Marcinowi Kłopocińskiemu

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonąnia obowiązków w,olcresie od

dnia I3 stycznia 20I0 roku do dnia 23 czerwca 20]0 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

brało udziń 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04Yo kapitału zakładowego

Spółki,

oddano 36.013.000

36.0l3.000 głosów,

ważnych głosów, w tym za

głosów przeciw nie było, nikt nie

uchwałą oddano

wstrzymał się od

głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwńa w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwĄ w

Uchwała Nr 12

z dnia28 czerwc a 201I roku

następuj ącym brzmi eniu :
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Anecie Bernadecie Kazieczko - Sekretarzowi

Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodelcsu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A, z siedzibą w

warszawie udziela absolutorium pani Anecie Bernadecie kazieczko - sekretarzowi

Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,-----

§2

Uchwała wchodzi w Ącie z chwiląpodjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

brało udziń 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04Yo kapitału zakładowego

Spółki,

oddano 36.013.000 ważmych głosów, w tym za
głosów przeciw nie było, nikt nie

uchwałą

36.013.000 głosów,

głosowania.

Przewodniczący stwięrdził, że uchwńa w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwaĘ w

następuj ącym brzmieniu : -------

Uchwała Nr 13

z dnia28 czerwca201,I roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Pleskot - Członkowi Rady Nadzorczej -
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. ?\
o.i

Nul

-|

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§1

Działając na podstawie art,395 §2 pkt,3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod Jirmą: SC}-PAK S.A. z siedzibą w
Warsząwie udzielą absolutorium Pani Ewie Pleskot - Członkowi Rady Nadzorczej _

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2
Uchwała wchodzi w Ęcie z chwilą podj ęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

brało ldziń 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04Yo kapitafu zakładowego

Spółki,

oddano 36.013.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania. ----------

Przewodniczący stwięrdził, ze uchwńa w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. --

Przęwodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwĄ w
następuj ącym brzmieniu :

Uchwała Nr 14

z dnia28 czerwca201l roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sPrawie udzielenia absolutorium Maciejowi Pleskotowi - Członkowi Rady
Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrolowym 2010

§1

Działając na podstawie art.395 §2 pkt,3) Kodeksu spółek handlowych

I1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod fir-ą: SCO-PAK

Warszawie udziela absolutorium Panu Maciejowi Pleskotowi

Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 20]0.

S.A, z siedzibą w

- Członkowi Rady

§2

Uchwała wchodzi w Ęcie z chwiląpodjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,040ń kapitafu zakładowego

Spółki,

oddano 36.013.000 waznych głosów, w tym za uchwałą oddano

36.013.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nię wstrzymał się od

głosowania. ---------

Przewodniczący stwierdził, że lchwńa w brzmięniu wyżej wskazanym

została podjęta.

Przęwodn iczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w

następującym brzmieniu:

Uchwala Nr 15

z dnia 28 czerwca20ll, roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej powołanej na okres kadencji

obejmującej lata 201 0-201 2

§/

W auiązku z rezygnącją Pana Macieja Pleskota z funkcji Członka

Nadzorczej, działając na podstawie §27 pkt.l Statutu Spółki, Zwyczajne

Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w Warszawie uzupełnia

skład Rady Nadzorczej powołanej na olcres kadencji obejmującej lata 2010-20]2

przez powołanie do jej sWadu nowego Członka w osobie Mariana Olszaka.
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§2

Uchwała wchodzi w życie z chwiląpodjęcia, -

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

brało udział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04Vo kapitału zakładowego

Spółki,

oddano 36.013.000 waznych głosów,

36.013.000 głosów, głosów @ nie

w tym za

było, nikt nie

uchwałą oddano

wstrzymał się od

Przewodniczący stwierdził, ze uchwńa w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta

Przewodn iczący zaproponował podj ęcie uchwały w następuj ącym brzmięniu :

Uchwała Nr 16

z dnia 28 czerwca20ll roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SCO-PAK S.A. z siedzibą w'Warszawie

w sprawie upoważnienia Zarządu do obciążania w latach 2011-2012 wsąyslkich

nieruchomości i ruchomości Spółki ograniczonymi pławami rzeczowymi

§1

Działając na podstawie art.393 pk.3) Kodelau spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SCO-PAK S.A. z siedzibą w

Warszawie wyraża zgodę na obciążanie przez Zarząd w latąch 2011-2012

wszystkich nieruchomoŚci i ruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowwi

na zabezpieczenie spłaty udzielonych Społce lcredytów i poĄczek oraz wykupu

emitowanych przez Spółkę obligacji, do lrwoty powstałego z tego tytułu

zobowiązania wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami,

§2

Uchwała wchodzi w Ącie z chwiląpodjęcia.
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Przewodniczący stwięrdził, że w głosowaniu:

brało ldział 25.587.000 akcji, co stanowi 54,04Yo kapitafu zakładowego

Spółki,

oddano 36.013.000 waznych głosów,

36.013.000 głosów, głosów Eeclw nie

uchwałą oddanowĘmza
było, nikt nie wstrzymał się

Przewodniczący stwierdził, ze uchwńa w brzmieniu vłyżęj ws

została podjęta.

Ad.pkt.l,l) porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do

rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Przęwodniczący zarrll<nĄ

niniej sze Zgr omadzeni e. - - ----

§II.

Tozsamośó Przewodniczącego - Pana Przemysława Jana Kołakowskiego,
",vdb"bfł#"'

§ilI.
Do protokołu załącza się listę obęcności oraz poświadczony notarialnie odpis

aktualny z rejestru przedsiębiorców z dnia 24 czętwca 20Il roku, sygn.

CH]24.06 l 3 l20 l 1 . __________

§ry.
Kosźy aktu obciążają Spółkę.

Opłaty:

1) wynagrodzęnię Notariusza na podstawie rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28 częrwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.l564 ze zm.) - z §9 ust.l

§v.

20



pkt.2) ll00zł,
2) podatek od usfugi (VAT) od wynagrodzęnia Notariusza - napodstawie

art.4l ust.l ustawy z dnia l l marca 2004 roku o podatku od towarów i
usfug (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm) -23% z ll})zł,tj. --------- ---- 253zł.

W sumie : l 3 53 zł (tys iąc tr zy sta pięćdziesi ąt trzy złote).
powyższe opłaty nie obejmują kosźów wypisów tego aktu, które to kosźy

wftlz z podstawą prawną ich pobrania zo staną podane na każdym z wypi sów

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY PRZYJĘTY I PODPISANY
PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I

NOTARIUSZA

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA
KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI - NOTARIUSZE

§półka partnerska

Repeńorium A nr 5729l20t1
T/lrpis ten wydano: Spółce
pobrano taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzęniaMinistra
SPrawiedliwoŚci z dnia}8 czerwca2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
taksY notarialnej (Dz.U. Nr I48,poz.t564 zę zm.) t26zł oruri3yopooatt<u VAT w
kwocie 28,98ńna podstawie art.4t ust.l ustawy z dnia 11 2004 roku o
podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 te 154,9
Warszawa, dnia 28 czerwca}Lll, roku

ARIU

Borawski
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