
Repertorium A numer ………./2012

AKT NOTARIALNY

Dnia  dwudziestego  drugiego  października  roku  dwa  tysiące  dwunastego 

(22.10.2012)  ja  Joanna  Wiszniewska   notariusz  w  Kancelarii  Notarialnej  w 

Warszawie przy ulicy Trębackiej numer 4 lokal 120, sporządziłam protokół z obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCSP Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska numer 37), wpisanej 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach 

pod numerem KRS 0000362320, REGON  241685391,  NIP  6312617274, o kapitale 

zakładowym wynoszącym 1 050 000,00 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) złotych, 

wpłaconym w całości.--------------------------------------- 

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1.  Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godz. 12.00 otworzył Pan 

Bartłomiej  Gawron  Prezes  jednoosobowego  Zarządu  Spółki KCSP  S.A.,  który 

oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 22 października 2012 roku, na 

godzinę 12:00 (dwunastą) Zarząd Spółki zwołał w trybie art. 399 §1 kodeksu spółek 

handlowych w Warszawie przy ulicy Trębackiej 4 lokal 120 Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki pod firmą  KCSP  Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z 

następującym porządkiem obrad: ------------------------------------------------------------

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------- 

2)  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------- 

3) Stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-------------------------------
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5)  Podjęcie  uchwały  w  przedmiocie  częściowego  uchylenia  uchwały  nr  4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 maja 2012 roku.----- 

6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję akcji serii F.-----------------------------------------------------------------------------

7)  Uchwała  w  sprawie  upoważnienia  dla  Zarządu  Spółki  do  podjęcia  wszelkich 

czynności  faktycznych  i  prawnych  zmierzających  do  dematerializacji  i 

wprowadzenia do obrotu praw do akcji serii F.---------------------------------------------

8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie 

do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” praw do akcji 

oraz akcji serii F.---------------------------------------------------------------

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.------------------------------------

10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia 

tekstu jednolitego statutu Spółki.-------------------------------------------------------------

11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------

 Ad.  2  porządku  obrad: 

----------------------------------------------------------------------Otwierający  Walne 

Zgromadzenie  Spółki  zaproponował  wybór  Przewodniczącego 

Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------- 

Otwierający  Zgromadzenie  stwierdził,  że  jako  kandydat  na  Przewodniczącego 

Zgromadzenia został zgłoszony Pan Bartłomiej Gawron – akcjonariusz Spółki.------

                                                   UCHWAŁA NR 1/10/2012 

                                      Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

                                      Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach 

                                               z dnia 22 października 2012 roku 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-- 

                                                                 §1 

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  KCSP  S.A. z  siedzibą  w  Gliwicach 

niniejszym  postanawia  wybrać  Przewodniczącego  Nadzwyczajnego  Walnego 

Zgromadzenia w osobie Pana Bartłomieja Gawrona.--------------------------------------

                                                                 §2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta  w głosowaniu tajnym, przy  

czym:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/  1.098.000 akcjami oddano ważne głosy,  co  stanowi 15.685714286 % akcji  w  

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------

2/ ważnych głosów oddano  2.138.000,-------------------------------------------------------  

3/  „za"  oddano  2.138.000 głosów,  „przeciw"  oddano  0  głosów,  a  0  głosami  

„wstrzymano” się od głosowania. -----------------------------------------------------------

Ad. 3 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący  zarządził  sporządzenie  listy  obecności,  następnie  podpisał  ją  i 

stwierdził, że: -----------------------------------------------------------------------------------

- Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki w trybie art. 

399 §1 i  art.  402 §1 kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie  dokonane na 

stronie internetowej Spółki oraz  Komisji  Nadzoru Finansowego w Warszawie w 

systemie  ESPI  w  dniu  29  września  2012  roku,  to  jest  w  sposób  określony  dla 

przekazywania  informacji  bieżących,  zgodnie  z  przepisami  o ofercie  publicznej  i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, ---------------------------------------------------------- 

na  Zgromadzeniu  jest  reprezentowanych  2  (dwóch)  Akcjonariuszy  Spółki 

reprezentujących z  łącznej  liczby 7.000.000 akcji  w kapitale  zakładowym Spółki 

wynoszącym 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt  tysięcy) złotych:-------------------

58.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) 

każda, na które przypada łącznie 58.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. jeden 

głos  na  każdą  akcję,  z  łącznej  liczby  5.446.000  akcji  serii  od  B  do  D  oraz 

reprezentujących 

--------------------------------------------------------------------------------1.040.000  akcji 

imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu, przy czym na jedną akcję 

serii A o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda akcja przypadają 2 

(dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, na które przypada łącznie 2.080.000  głosów 

na  Walnym  Zgromadzeniu  z  łącznej  liczby  1.554.000  akcji  serii  A, 

-------------------------------------------------------------------------------------  wobec  czego 
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na  Zgromadzeniu  jest  reprezentowane  15.685714286  %  kapitału  zakładowego 

Spółki,  --------------------------------------------------------------------------  -  zgodnie  ze 

Statutem  Spółki  Zgromadzenia  mogą  odbywać  się  w  Warszawie,  -------a  zatem 

Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-------- 

                                                      UCHWAŁA NR 2/10/2012 

                                      Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

                                      Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach 

                                                 z dnia 22 października 2012 roku 

w  sprawie: stwierdzenia  prawidłowości  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego 

Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.-------------

                                                           §1                

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  KCSP  S.A.  z  siedzibą  w  Gliwicach 

niniejszym  stwierdza  prawidłowość  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego 

Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------

                                                                   §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy  

czym:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/  1.098.000 akcjami oddano ważne głosy,  co  stanowi 15.685714286 % akcji  w  

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------

2/ ważnych głosów oddano  2.138.000,-------------------------------------------------------  

3/  „za"  oddano  2.138.000 głosów,  „przeciw"  oddano  0  głosów,  a  0  głosami  

„wstrzymano” się od głosowania. -----------------------------------------------------------

Ad. 4 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-------- 

                                                    UCHWAŁA NR 3/10/2012 

                                      Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

                                      Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach 

                                               z dnia 22 października 2012 roku 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------- 
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                                                                   §1 

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  KCSP S.A.  z  siedzibą  w Warszawie 

niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----------------------------

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------- 

2)  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------- 

3) Stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-------------------------------

5)  Podjęcie  uchwały  w  przedmiocie  częściowego  uchylenia  uchwały  nr  4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 maja 2012 roku.----- 

6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję akcji serii F.-----------------------------------------------------------------------------

7)  Uchwała  w  sprawie  upoważnienia  dla  Zarządu  Spółki  do  podjęcia  wszelkich 

czynności  faktycznych  i  prawnych  zmierzających  do  dematerializacji  i 

wprowadzenia do obrotu praw do akcji serii F.---------------------------------------------

8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie 

do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” praw do akcji 

oraz akcji serii F.---------------------------------------------------------------

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.------------------------------------

10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia 

tekstu jednolitego statutu Spółki.-------------------------------------------------------------

11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------

                                                                   §2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy  

czym:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/  1.098.000 akcjami oddano ważne głosy,  co  stanowi 15.685714286 % akcji  w  

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------
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\2/ ważnych głosów oddano 2.138.000,-------------------------------------------------------  

3/  „za"  oddano  2.138.000 głosów,  „przeciw"  oddano  0  głosów,  a  0  głosami  

„wstrzymano” się od głosowania. -----------------------------------------------------------

Ad. 5 – 8 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:-------- 

                                                   UCHWAŁA NR 4/10/2012 

                                      Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

                                      Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach 

                                               z dnia 22 października 2012 roku 

w  sprawie:  częściowego  uchylenia  uchwały  nr  4  Zwyczajnego  Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2012 roku.-------------------------------------------

                                                                        §1 

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  KCSP S.A.  z  siedzibą  w Warszawie 

niniejszym  postanawia  uchylić  uchwałę  nr  4  Zwyczajnego  Walnego 

Zgromadzenia  z  dnia  22  maja  2012  roku  w  zakresie  podwyższenia  kapitału 

zakładowego  przez  emisję  2.500.000  (dwa  miliony  pięćset  tysięcy)  akcji 

zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) 

każda (zwanych dalej "akcjami serii F").-------------------------------------------------

§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy  

czym:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/  1.098.000 akcjami oddano ważne głosy,  co  stanowi 15.685714286 % akcji  w  

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------

2/ ważnych głosów oddano  2.138.000,-------------------------------------------------------  

3/  „za"  oddano  2.138.000 głosów,  „przeciw"  oddano  0  głosów,  a  0  głosami  

„wstrzymano” się od głosowania. -----------------------------------------------------------

                                                   UCHWAŁA NR 5/10/2012 

                                      Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

                                      Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach 

                                               z dnia 22 października 2012 roku 
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w sprawie:  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii 

F.---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                         §1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. uchwala, co następuje:------

1.  Podwyższa  się  kapitał  zakładowy  Spółki  o  kwotę  375.000  zł  (trzysta 

siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).---------------------------------------------------------

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie 

dokonane  poprzez  emisję  2.500.000  (dwa  miliony  pięćset)  akcji  zwykłych  na 

okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda (zwanych 

dalej "akcjami serii F").------------------------------------------------------------------------

3. Cena emisyjna akcji serii F będzie równa 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy).------------

4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje 

serii A, serii B, serii C, serii D i serii E, to jest akcje serii F uczestniczyć będą w 

dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za 

rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.----------------------------------------------------

5.  Akcje  serii  F  pokryte  zostaną  gotówką  przed  zarejestrowaniem podwyższenia 

kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------------------

6. Akcjom serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia.--------------------------

7. Objęcie akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 

431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych mającej charakter oferty publicznej, która 

zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.  Dz. U. z roku 

2009,  Nr  185,  poz.  1439,  ze  zm.),  a  także  innych  właściwych  aktów prawnych 

regulujących  problematykę  publicznego  oferowania  papierów  wartościowych. 

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  upoważnia  Zarząd  do  określenia 

szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii

F, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, zasad dystrybucji 

akcji  serii  F,  sposobu  i  warunków  składania  zapisów  na  akcje  serii  F  oraz  ich 

opłacania, zasad przydziału akcji serii F nastąpi w późniejszym terminie.-------------
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8. Prawo poboru Akcji serii F przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 

Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi 

przysługuje  jedno  jednostkowe  prawo  poboru.  Przy  czym  2,80  (dwa  całe  i 

osiemdziesiąt setnych) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej)

Akcji  serii  F.  Ułamkowe  części  akcji  nie  będą  przydzielane.  W przypadku,  gdy 

liczba Akcji serii F, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, 

nie będzie liczbą całkowitą,  ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej  liczby 

całkowitej.-------------------------------------------------------------------------------

9. Dzień prawa poboru Akcji serii F (to jest dzień, według którego zostaną określeni 

akcjonariusze,  którym  przysługiwać  będzie  prawo  poboru  Akcji  serii  F)  zostaje 

ustalony na dzień 19 listopada 2012 roku.---------------------------------------------------

11. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie 

zgodnie z postanowieniami art.  436 k.s.h.  w zw.  z art.  434 k.s.h.  Akcjonariusze, 

którym służyć  będzie  prawo  poboru  Akcji  serii  F,  będą  mogli  w  terminie  jego 

wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii F w liczbie nie 

większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych 

akcjonariuszy.--------------------------------------------------------------------

12. Drugi przydział akcji nastąpi zgodnie z postanowieniami 435 §2 k.s.h.------------ 

§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy  

czym:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/  1.098.000 akcjami oddano ważne głosy,  co  stanowi 15.685714286 % akcji  w  

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------

2/ ważnych głosów oddano  2.138.000,-------------------------------------------------------  

3/  „za"  oddano  2.138.000 głosów,  „przeciw"  oddano  0  głosów,  a  0  głosami  

„wstrzymano” się od głosowania. -----------------------------------------------------------

                                               UCHWAŁA NR 6/10/2012 

                                      Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

                                      Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach 

                                               z dnia 22 października 2012 roku 
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w sprawie: zmiany statutu Spółki.------------------------------------------------------------

                                                                         §1 

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  KCSP Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w 

Gliwicach,  działając  na  podstawie  art.  430  §  1  kodeksu  spółek  handlowych, 

postanowiło zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:--------------------------------------

- paragraf siódmy otrzymuje brzmienie:-----------------------------------------------------

„§ 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.650.000 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) i  dzieli się na 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji o wartości 

nominalnej 15 (piętnaście) groszy każda akcja.---------------------------------------------

2.  Cały  kapitał  zakładowy  Spółki  przy  jej  zawiązywaniu  został  pokryty  przed 

zarejestrowaniem Spółki.----------------------------------------------------------------------

3. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----------------------------------------------------------

a)  1.554.000  (jeden  milion  pięćset  pięćdziesiąt  cztery  tysiące)  akcji  imiennych 

uprzywilejowanych  serii  A  o  numerach  od  A  1  do  A  1.554.000  o  wartości 

nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda akcja;---------------------------------------

b) 3.108.000 (trzy miliony sto osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o 

numerach od B 1 do B 3.108.000 o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy)

każda akcja;--------------------------------------------------------------------------------------

c)  1.338.000  (jeden  milion  trzysta  trzydzieści  osiem tysięcy)  akcji  zwykłych  na 

okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 1.338.000 o wartości nominalnej 0,15 zł  

(piętnaście groszy) każda akcja;---------------------------------------------------------------

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 1 

do D 1.000.000 o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda akcja;-------

e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o 

numerach od E 1 do E 1.500.000 o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) 

każda akcja.--------------------------------------------------------------------------------------

f) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o 

numerach od F 1 do F 2.500.000 o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) 

każda akcja.--------------------------------------------------------------------------------------
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4.  Spółka może podwyższyć kapitał  zakładowy poprzez emisję nowych akcji  lub 

poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-------------------

5. Wszystkie akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi co do prawa 

głosu,  przy  czym  na  jedną  akcję  przypadają  2  (dwa)  głosy  na  Walnym 

Zgromadzeniu. Akcje serii B są akcjami zwykłymi imiennymi. Akcje serii C oraz D, 

E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela.”-----------------------------------------------

                                                             §2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy  

czym:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/  1.098.000 akcjami oddano ważne głosy,  co  stanowi 15.685714286 % akcji  w  

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------

2/ ważnych głosów oddano  2.138.000,-------------------------------------------------------  

3/  „za"  oddano  2.138.000 głosów,  „przeciw"  oddano  0  głosów,  a  0  głosami  

„wstrzymano” się od głosowania. -----------------------------------------------------------

                                               UCHWAŁA NR 7/10/2012 

                                      Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

                                      Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach 

                                              z dnia 22 października 2012 roku 

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             §1 

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  KCSP Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w 

Gliwicach,  działając  na  podstawie  art.  430  §  5  kodeksu  spółek  handlowych 

upoważnia  Radę  Nadzorczą  do  ustalenia  tekstu  jednolitego  Statutu  Spółki  z 

uwzględnieniem  zmian  Statutu  wprowadzonych  uchwałą  niniejszego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------

                                                             §2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy  

czym:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/  1.098.000 akcjami oddano ważne głosy,  co  stanowi 15.685714286 % akcji  w  

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------

2/ ważnych głosów oddano  2.138.000,-------------------------------------------------------  

3/  „za"  oddano  2.138.000 głosów,  „przeciw"  oddano  0  głosów,  a  0  głosami  

„wstrzymano” się od głosowania. -----------------------------------------------------------

                                                 UCHWAŁA NR 8/10/2012 

                                      Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

                                      Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach 

                                               z dnia 22 października 2012 roku 

w  sprawie: wyrażenia  zgody  na  dematerializację  i  wprowadzenie  do  obrotu  w 

ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” praw do akcji oraz akcji serii 

F.---------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                  §1

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  KCSP Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w 

Gliwicach,  niniejszym  postanawia  wyrazić  zgodę  na  dematerializację  i 

wprowadzenie do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” 

akcji serii F i praw do akcji serii F.-----------------------------------------------------------

                                                                 §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy  

czym:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/  1.098.000 akcjami oddano ważne głosy,  co  stanowi 15.685714286 % akcji  w  

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------

2/ ważnych głosów oddano  2.138.000,-------------------------------------------------------  

3/  „za"  oddano  2.138.000 głosów,  „przeciw"  oddano  0  głosów,  a  0  głosami  

„wstrzymano” się od głosowania. -----------------------------------------------------------

                                              UCHWAŁA NR 9/10/2012 

                                      Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
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                                      Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach 

                                               z dnia 22 października 2012 roku 

w  sprawie: upoważnienia  dla  Zarządu  Spółki  do  podjęcia  wszelkich  czynności 

faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu 

praw do akcji oraz akcji serii F.------------------------------------------------------

                                                                  §1

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  KCSP Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w 

Gliwicach, niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności 

związanych  z  dematerializacją  i  wprowadzeniem  do  obrotu  w  ramach 

alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” praw do akcji oraz akcji Spółki serii 

F,  a  w  szczególności,  ale  nie  wyłącznie,  do  zawarcia  z  Krajowym  Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których 

przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii F i praw do akcji serii F.--------------------

                                                                  §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy  

czym:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/  1.098.000 akcjami oddano ważne głosy,  co  stanowi 15.685714286 % akcji  w  

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------

2/ ważnych głosów oddano  2.138.000,-------------------------------------------------------  

3/  „za"  oddano  2.138.000 głosów,  „przeciw"  oddano  0  głosów,  a  0  głosami  

„wstrzymano” się od głosowania. -----------------------------------------------------------

Ad. 12 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził,  że porządek obrad został  wyczerpany i  Zgromadzenie 

zamknął.------------------------------------------------------------------------------------------

Tożsamość  Przewodniczącego  Zgromadzenia  Pana  Bartłomieja  Józefa  Gawrona, 

używającego  imienia  Bartłomiej,  syna  Józefa  i  Aurelii,  zamieszkałego:  44-180 

Toszek, ulica Dworcowa numer 18, PESEL 84011401498, notariusz stwierdziła na 

podstawie  dowodu osobistego  APY 809749,  ważnego  do  dnia  02  czerwca  2018 

roku.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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§2.  Do niniejszego  Protokołu  załączono  podpisaną  listę  obecności  oraz  okazano 

informację z Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z 

Rejestru  Przedsiębiorców  prowadzonego  dla  Spółki  KCSP  S.A.  pobraną  na 

podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze  Sądowym, według stanu na 

dzień  22  października  2012  roku,  identyfikator  wydruku: 

RP/362320/4/20121022110517.--------------------------------------------------------------

§3. Wypisy  niniejszego  aktu  należy  wydawać  Przewodniczącemu  NWZ, 

akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-------------------------------------------------

§4. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-------------------------------------------------
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	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2012 roku w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii F").-------------------------------------------------
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