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AKT NOTARIALNY

Dnia cżemastego lutego roku dwa tysiące trzynastego (14.02.2013 !.)

w obecności mojej Sławomira Namielskiego notariusza w Warszawie, mająpego ---------
kancelarię przy ulicy Lwowskiej nr 4 m.6, przybyłego do budynku przy ulicy ----------
Jana sobieskiego ff l10 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ----
spółki pod firną Mineral Midrange Spólka Akcyjna z siedzibą w WaTszawie ----------
(8drę§; 00-764 wa§zawą ul. Jana sobie§ki€go l10, REGoN 0l5303298, --------------
NIP 52ó-267-51-44), wpi§anej do reję§tru przedsiębiorców Krajowego Ręję§tru

Sądowego pod numerem KRS 300429. -----------

PRoToKóŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgomadzenie otworzył Pan Robefi ---
Twarowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki, który oświadczył, że ----------
na <tzień dzisiejszy na godzinę l Om zostało zwołanę Nadzwyczajnę Walne

zgromadzenie wźej w}łnienionej sŃłki. -----



Pan Robeń Twarowskj stwięrdżił, że kapitał zakładowy Spółki -----
został wpłacony w całości, po czyn zarządził wybór komisji skrutacyjnej, -----------
jednocześnię poddając pod głosowalrie - na podstawie ań. 420 § 3 kodeksu ----------------

spółek handlowych, ultiosek o uchylenie tajności głosowania w sprawie -----------------------

wyboru człoŃów tej komis.ji. ----*
Po przęrcwadzeniu głosowania Pan Robert Twarowski stwierdził, że ..-.--.---,

uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddalo 4,065.058 (cztely ---------
miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiąn) głosów z 4,065.058 -----------------------

(czterech milionów sześćdziesięciu pięciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu) akcji.

które stanowią 70,45 7o (siedemdziesiąt i czterdzieści pięć sętnych procent) -----------
kapitafu zakładowego, pfzy czyln za oddano 4.065.058 (cztery miIiony ----.-------..--
sześćdżi€siąt pięć tysięcy pięćdżiesiąt osi€m) głosów, przy bralru głosó§, -----------------------

przeciwnych oraz wstlzymujących sią nię zgłoszono żadnych sprzeci\róB. ------------------

W §kład komisji skrutacyjnej wybrano Pana Robeńa T\raro§ skiego -------------

oraz Pana Marka Wojtachnia.------------

Po prząrowadzeniu głosowania Pan Robert Twarowski st§,ie.dżił. że --------------

uchwała w tej §prawie została podjętajedno8łośnie, oddano 4,065.058 (czeĘ

miliony sześćdzię§iąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów z 4.065.058 --------------------
(czterech milionów sześćdżesięciu pięciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu) akcji.

które stanowią 70,45 % (siedemdziesiąt i cżeldzieści pięć setnych procent) -----------
kapitału zakładowego, pTzy czym za oddano 4.0ó5.058 (cżery miliony ----.-----------------
sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów, przy bfaku głosów ------------------------

przeciwnych oraz wstrzymujących §ią nię zgłoszono źadnych spźeciwów. ----*-------------

Pan Robert Twa.owsk! zauądził wybór Przewodniczącego walnego -:------
Zgromadzenia, ----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowariu tajnym

akcjonariusze wybrali Pana Robeńa Twarowskiego, który oświadcd, że wlóór

prłjmuje,

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Robeń Twalowsk stwieldził, że

uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnię, oddano 4.065,058 (cztery



giliony §ześcdzie§iąt pięć ty§ięcy pięćdziesiąt osiem) gło§ów z 4.0ó5.058 ----------------*-

(cźerech milionów sześćdziesięciu pięciu tysięcy piędziesięciu ośrniu) akcji,

które §tanowią 70,45 7o (§iedąndziesiąt i cztęrdzieści pięc setnych procent) -----------
kapitału zakładowego , ptzy czym za oddarto 4,065 ,058 (cztęry miliony

sześcdziesiąt pię tysięcy pięcdżesiąt osiem) głosów, przy braku glosów

przeciwnych oraz wstrzymu.jących sią nie zgło§zono żadnych sprzeciwów,

Prżewodniczący walnego zgomadzenia podpisał listę obecności

akcjonariuszy na Zgromadzęniu i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych --------

jęst 4.065,058 (czte.y miliony sześćdziesiąt pięć §sięqy pićdziesiąt o§ism) -----------
akcji, co §tanowi 70,45 % (siedemdziesiąt i czt€Idzieści pięć §ętnych procent)

kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie zostalo zwołane w trybie

ań. 4o2l kodeksu Ęółek handlowych poprzez ogłoszenie na st onie intemetowej

Spółki wrłw.mineralmidranee.com, ogłoszenie to spełnia waruŃi formalnę

okeślonę w art. 4022 kodeksu spółek handlowych, Spółka dopehiła obowią.zki

\M}Tikające z art. 4023 kod€ksu spółek han dlowyah, a zatęm zgromadzenię -----------
zo§tało zwołaoe prawidłowo i jest ono zdohe do podjęia prawnie wiążących --------..-----

uchwał. ----.-----
Nastgrnie Przęwodniczący zaproponow ń przvięcie nastęującego

porządku obrad: ---
1. otwarcie obrad wallego Zgromadzeua.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie pawidłowości zwołania Zgromadzenia orazjego -
zdolnośoi do podej mowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjecie uchwał w sprawie powołania CzłoŃów Rady Nadzorczej -------
oraz ustalerria wynagrodzenia człoŃów orgarru

ó. Podjęcię uchwały dotyczącej za§ad udzielania pożyczęk CzłoŃom

ZaĘ ądu i Rady Nadzorczej.--_----------_---

7, Wolne wnioski.



8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. --*__--

Nadzwycżajne Wa]ne Zgromadzenie przyjęło zaproponowany

porządek obrad.

Po przęrowadzeniu głosowania przęwodnicżący śtwieldził, że

uchwała w tej sprawie została podjętajednogłośnie, oddano 4.065.058 (cztery

miliony §Ześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów z 4.065.058

(cźerech milionów sżeśćdziesięciu pięciu tysięcy pięćdziesjęciu ośmiu) Ńcji,
które stanou,ią70,45 % (siedemdziesiąt i czterdzieści pięć setnych procent)

kapitału Zakładowego , pfzy czrln za oddano 4,065,058 (cztely miliony *---------------
§ześcdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) 8łosów, pży blaku głosów --
przeciwnych olaz wstr4,rnujących sią nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. ----------------------

§ 2. Nastęnie Nadzwyczajn€ Walne Zgromadzerrie podjęło następujące _-_--------

uchwĄ: *-

Uchwala Nr 1/2013

(w glosowaniu tajnym)

Nadzwyczajnego Walnego Zgrofiadzenla

Minera! Midrange S.A, z siedzibąw Warszarvie

ż dnia 14lutego 2013 r.

Nadzwyczajne Wa]n€ Zgromadzenie Spółki powołuje na CzłoŃów

Rady Nadzorczej nastą)ujące osoby: Marcina Leonarda Zantonowicza, Roberta

Andrzeja Twarowskiego, Wię§ława Ponto, Michała Skucha, Jacka WnŃa -----------
i Piotra Jęrzęgo Nadol§kięgo, Zgodnie z § 14 ust. l statutu Spółki cżłonkowię

Rady Nadzolczej powoła.ni zostają na 3letnią wspólną kadencję, która zakończy -------------
się z dniem odbycia się Zwycuajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2015. ---:---

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący śtwięIdził, że --
uchwała nr 1/2013 została podjęta jednogłośnie, oddano 4,065,058 (czte.y ------------
miliony §zęśćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów z 4.065.058 -----------------------

(cźeręch milionów sześćdziesięciu pięciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu) akcji,

które stanowią 70,45 7o (siedemdziesiąt i cżerdzięści pięć setnych procent) ----------.,
kapitału zakładowego , pży cZW za oddano 4,06 5 ,058 (cżely miliony



sześćdzie§iąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów ------------------------

przeciwnych oraz wstr.ymujących się, nie zgłoszono źadnych sprzeciwów. -----------------

Uchwala Nr 2/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeoia

Minelal Midrangę S.A. ż §iedzibąw Warszawie

z dnia 14lutego 2013 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala w]maglodzenie

CzłoŃów Rady Nadzorczej w wysokości 500,00 (pięćsęt) złotych netto dla ---------------
kżdego CzłoŃa Rady Nadzorczej za każde odbye przez niego posiędzenie ------*-------
Rady Nadzorczej, --

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący stwierdził, że --
vchwala t 2/2Ol3 została podjęta jednogłośnie, oddano 4.065.058 (cztęry --------------
miliony §ześcdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osierl) głosów z 4.065.058 --------------------

(caerech milionóu, szęśćdziesięciu pięciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu) akcji,

które stanowią 70,45 % (siedemdziesiąt i czterdzieści pięć setnyci plocent) -----------
kapitafu zakładowego. przy czym za oddano 4,0ó5.058 (caerymiliony --------------
sześcdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osięm) głosóu,, przy braku głosów ------------
przeci\łnych olu wstrz}nujących sią nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. --------------------

Uchwała Nr 3/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mineral Midrange S.A, ż §iędzibąw Warszawie

z dnia 14lut€go 2013 r.

Nadzwyczajne Walne zgomadzqie spółki plzinuje następujące -----------------

zasady przlmtawutiapożyczek CzłoŃomZarządu i Rady Nadzorczej Spółki:----------

,,Wszelkie pożyczki udzielane przez Spółkę CzloŃofi Zarząd!

i Rady Nadzorczej ńe mogą być udzięlone na waruŃach gorszych dla spółki ---------
' niż pożyczki udzielane przez Spółkę pracownikom Spółki zgodnie
l.
b.\



z obowiązującymi w Spółce pTzęisami. Łączna kwota pożyczek ud7ielonycb

członkom zarządu i Rady Nadzorczej nie m oże przekficzyć 25 vo aklryów

spółki za poprzedni okes obrachuŃowy,"

Walne Zgromadzenie

Po plzeprowadżeniu głosowania przewodniczący stwierdził, źe ---
uchwała nI3/20l3 została podjęta, oddano 4.065,058 (cztery miliony sześćdziesiąt ------
pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów z 4.065,058 (czterech milionów -------------
sześćdziesięciu pięciu tysięcy pięćdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią ------------------
70,45 % (siedemdziesiąt i czteńzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego, ------
przy czym za oddalo 3.410.420 (trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy czterysta ---------------

dwadzieścia) glosów, przy 654.638 (szęśćset pięćdziesięciu cź€rech t}§iącach ---------
sześćset trzydziestu ośmiu) głosach wstiz}mujących się, Głosów przeciwnych

nie było, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął

§ 3. Do aktu załączono listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu. -----------

§ 4. Toźsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, Pana Robeńa

Andrżeja Twafowskiego, syna Henryka i Kryst},ny, zamieszkałego 04-937 War§zawa, ----
ul. Podkowy 120/2, notariusz ustalił na podstawie okazanego dovrodu osobistego

sęria i numer ASV685723, PESEL 67100801214. -------------------

§ 5. Koszty tego akfu ponosi Spółka, uiszczającje pfzelęwem na

rachrrnek bankowy kancelarii notarialnej.

§ 6. Wlpisy należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. ----___

§ 7. Kosny:------

l. taksa notarialna (§9 i §17 rozporządzenia Mini§ba sprawicdliwości -------
z dńa 28 9zęrwca 2004 roku w sprawie maks}"rnahych stawek taksy notarialnej,

2. podatek od towarów i usług według stawki 23 % Gnr.41ust.l -------------------

w Zwięk]u z art. l46a pkt.1 ustawy z dnia l l marca 2004 roku o podatku

Dz. U, nr 148, poz.1564,ze zJll.) złotyęh -

od towarów i usfug. Dz, U. Nr 54. poz, 535, zę zm.) złotych ---------------------------- 276,00



Łąpznie 1 .476,00 (edgn ty§iąc czterysta siedęrndziesiąt sześć) żotych

Powyższe opłaty nie obęjmują ko§ztów w}pisów tego aktu, które

łroz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każym
z wypisow oddzielnie.

Akt t€tr został odczytanŁ przręty i podpisany.
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