
Repertorium A numer 2751/2013

A K T  N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (24-06-2013 r.), 
w obecności mojej – JANUSZA FLORKOWSKIEGO – notariusza w Lublinie pro-
wadzącego kancelarię notarialną w Lublinie przy ulicy Króla Stanisława Leszczyń-
skiego pod nr 3/1, w siedzibie BIOMAXIMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie, 
przy ulicy Vetterów nr 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
tej Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, o godzinie 1100, Paweł Wroński – 
Przewodniczący Rady Nadzorczej, który zarządził wybory Przewodniczącego Zgro-
madzenia.------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. W głosowaniu na Przewodniczącego Zgromadzenia  akcjonariusze 1.890.807 
głosami „za” wybrali Monikę Krzyżanowską, przy braku głosów „przeciw” i 100.000 
głosów „wstrzymujący się”.---------------------------------------------------------------------
§ 3. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności a po jej 
podpisaniu stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i uczestniczą 
w nim akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.990.807 akcji oraz, że Zgromadzenie 
jest zdolne do podjęcia uchwał w przedmiocie porządku obrad obejmującego nastę-
pujące sprawy:------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.-------------------------
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdol-

ności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.---------------------
3. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------
4. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działal-

ności Spółki w roku obrotowym 2012.-------------------------------------------------
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 

działalności w roku obrotowym 2012.-------------------------------------------------
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2012.--------------------------------------------------------------------
7. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym 2012.----------------------------------------------------------------
8. Udzielenie  członkom Rady Nadzorczej  absolutorium z wykonania obowiąz-

ków w roku obrotowym 2012.----------------------------------------------------------
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 

roku obrotowym 2012.-------------------------------------------------------------------



10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 9 ust. 3 Statutu Spółki, upoważnia-
jącego Zarząd, w trybie art. 444 ksh, do podwyższenia kapitału zakładowego w 
granicach nowej wysokości kapitału docelowego.-----------------------------------

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwale-
nia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wpro-
wadzone uchwałą, o jakiej mowa w pkt 10 powyżej,--------------------------------

12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania Przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej Spółki – Pana Pawła Wrońskiego,--------------------------

13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady 
Nadzorczej Spółki – Pani Moniki Krzyżanowskiej,----------------------------------

14. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady 
Nadzorczej Spółki – Pana Zbigniewa Kołaczka,-------------------------------------

15. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady 
Nadzorczej Spółki – Pana Artura Wojcieszuka,--------------------------------------

16. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady 
Nadzorczej Spółki – Pana Artura Siwka,----------------------------------------------

17. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady 
Nadzorczej Spółki – Pana Przemysława Kruszyńskiego,----------------------------

18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,--------------------------------------------------
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-------------------------

§ 4. Przewodnicząca  zgromadzenia  poddała  przedstawiony  porządek  obrad  pod 
głosowanie, za jego przyjęciem oddano 1.990.807 głosów „za”, głosów „przeciw” i 
„wstrzymujący się” nie było.-------------------------------------------------------------------
§ 5. Przewodnicząca udzieliła głosu Prezesowi Zarządu Spółki – Henrykowi Lew-
czukowi, który przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności 
za 2012 rok.---------------------------------------------------------------------------------------
§ 6. Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o treści:-------

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A. 
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

          Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.-------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.455.818 
akcji,  stanowiących  47,888  %  kapitału  zakładowego,  z  których  oddano  łącznie 
1.455.818 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.455.818 głosów, głosów 
„przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.----------------------------------
§ 7. Przewodnicząca  Zgromadzenia,  udzieliła  głosu  Przewodniczącemu  Rady 
Nadzorczej – Pawłowi Wrońskiemu, który przedstawił sprawozdanie z działalności 
Rady Nadzorczej w roku 2012.-----------------------------------------------------------------
§ 8. Realizując  kolejne  punkty  porządku  zgromadzenia  Przewodnicząca  poddała 
pod głosowanie projekty następujących uchwał:---------------------------------------------

Uchwała Nr 2
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2013 roku.
          Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok  
2012.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.990.807 
akcji,  stanowiących  65,487  %  kapitału  zakładowego,  z  których  oddano  łącznie 
1.990.807 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.990.807 głosów, głosów 
„przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.----------------------------------

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 zamykające się:----
-  sumą  bilansową  w  kwocie  19.473.764,50 zł  (dziewiętnaście  milionów 

czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote i  
pięćdziesiąt groszy),----------------------------------------------------------------

-  zyskiem  netto  w  kwocie  1.375.064,44 zł  (jeden  milion  trzysta  
siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści cztery  
grosze),--------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.990.807 
akcji,  stanowiących  65,487  %  kapitału  zakładowego,  z  których  oddano  łącznie 
1.990.807 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.990.807 głosów, głosów 
„przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.----------------------------------

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

          Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  udziela  pokwitowania  z  wykonania  
obowiązków w roku 2012 Prezesowi Zarządu Spółki, Henrykowi Lewczukowi.-------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.955.337 
akcji,  stanowiących  64,320  %  kapitału  zakładowego,  z  których  oddano  łącznie 
1.955.337 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.955.337 głosów, głosów 
„przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.----------------------------------
          W głosowaniu nie  brał  udziału akcjonariusz Henryk Lewczuk, jednocześnie 
Prezes Zarządu Spółki.--------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

          Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  udziela  pokwitowania  z  wykonania  
obowiązków w roku 2012 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Krzysztofowi Szlachetce.--
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Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.990.807 
akcji,  stanowiących  65,487  %  kapitału  zakładowego,  z  których  oddano  łącznie 
1.990.807 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.990.807 głosów, głosów 
„przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.----------------------------------
          -----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

          Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  udziela  pokwitowania  z  wykonania  
obowiązków  w  roku  2012  Przewodniczącemu  Rady  Nadzorczej  –  Pawłowi  
Wrońskiemu.--------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.798.917 
akcji,  stanowiących  59,175  %  kapitału  zakładowego,  z  których  oddano  łącznie 
1.798.917 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.798.917 głosów, głosów 
„przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było..---------------------------------
          W głosowaniu nie brał udziału Paweł Wroński – członek Rady Nadzorczej – 
reprezentujący akcjonariusza „BM INWESTOR” spółkę z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A. 
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

          Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  udziela  pokwitowania  z  wykonania  
obowiązków  w  roku  2012  Członkowi  Rady  Nadzorczej  –  Przemysławowi  
Kruszyńskiemu.----------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.990.807 
akcji,  stanowiących  65,487  %  kapitału  zakładowego,  z  których  oddano  łącznie 
1.990.807 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.990.807 głosów, głosów 
„przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.----------------------------------

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

          Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  udziela  pokwitowania  z  wykonania  
obowiązków  w  roku  2012  Członkowi  Rady  Nadzorczej  -  Arturowi  Andrzejowi  
Siwkowi.-------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.698.980 
akcji,  stanowiących  55,888  %  kapitału  zakładowego,  z  których  oddano  łącznie 
1.698.980 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.698.980 głosów, głosów 
„przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.----------------------------------
          W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Artur Andrzej  Siwek – członek 
Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2013 roku.
          Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  udziela  pokwitowania  z  wykonania  
obowiązków w roku 2012 Członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Kołaczek.-----
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.990.807 
akcji,  stanowiących  65,487  %  kapitału  zakładowego,  z  których  oddano  łącznie 
1.990.807 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.990.807 głosów, głosów 
„przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.          ---------------------------

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

          Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  udziela  pokwitowania  z  wykonania  
obowiązków  w  roku  2012  Członkowi  Rady  Nadzorczej  -  Monice  Marii  
Krzyżanowskiej.----------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.834.735 
akcji,  stanowiących  60,353  %  kapitału  zakładowego,  z  których  oddano  łącznie 
1.834.735 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.834.735 głosów, głosów 
„przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.----------------------------------

W głosowaniu nie brała udziału Monika Maria Krzyżanowska  –  członek Rady 
Nadzorczej  –  pełnomocnik  akcjonariuszy:  Macieja  Krzyżanowskiego  i  Andrzeja 
Maskalana.----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  udziela  pokwitowania  z  wykonania  
obowiązków w roku 2012 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszuk.--------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.753.578 
akcji,  stanowiących  57,683  %  kapitału  zakładowego,  z  których  oddano  łącznie 
1.753.578 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.753.578 głosów, głosów 
„przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.----------------------------------
          W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Artur Wojcieszuk, jednocześnie 
Członek Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

          Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto  za rok 2012 w  
kwocie 1.375.064,44 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt  
cztery złote i czterdzieści cztery grosze), przeznaczyć na kapitał zapasowy.-------------
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Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.990.807 
akcji,  stanowiących 1.990.807 % kapitału zakładowego,  z których oddano łącznie 
65,487 % ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.064.108 głosów, głosów 
„przeciw” było 634.872, głosów „wstrzymujący się” było 291.827.----------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia złożyła wniosek o odstąpieniu od głosowania 
nad alternatywną wersją uchwały nr 12 z uwagi na fakt, że w pierwszym głosowaniu 
została podjęta uchwała w brzmieniu pierwotnym. Po przeprowadzeniu głosowania, 
Przewodnicząca  oświadczyła,  że  w  głosowaniu  nad  tym  wnioskiem  oddano 
1.990.807 głosów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było.- -

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

Zmienia się treść § 9 ust. 3 Statutu i nadaje mu nowe brzmienie:---------------------
„3. W okresie do dnia 31.12.2014 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia  
kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie przekraczającą 500.000,- PLN (pięćset  
tysięcy złotych) (kapitał docelowy).------------------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.990.807 
akcji,  stanowiących  65,487  %  kapitału  zakładowego,  z  których  oddano  łącznie 
1.990.807  ważnych  głosów,  w  tym  za  uchwałą  oddano  35.470  głosów,  głosów 
„przeciw” było 1.940.737, głosów „wstrzymujący się” było 14.600.---------------------
          Akcjonariusz Mariusz Kunda złożył wniosek o odstąpieniu od głosowania nad 
uchwałą  nr  14  z  uwagi  na  fakt,  że  nie  została  podjęta  uchwała  nr  13.  Po 
przeprowadzeniu  głosowania,  Przewodnicząca  oświadczyła,  że  w głosowaniu  nad 
tym  wnioskiem  oddano  1.990.807  głosów,  głosów  „przeciw”  nie  było,  głosów 
„wstrzymujący się” nie było.  ------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

§1
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  postanawia  odwołać  Pana  Pawła  Wroń-

skiego z Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------------------
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
Przewodnicząca  zarządziła  tajne  głosowanie  nad  uchwałą  dotyczącą  odwołania 
członka  Rady  Nadzorczej.  Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodnicząca 
przedstawiła  wyniki  głosowania.  W  głosowaniu  nad  tą  uchwałą  brało  udział 
1.990.807 akcji,  stanowiących 65,487 % kapitału zakładowego,  z  których oddano 
łącznie 1.990.807 ważnych głosów, w tym za uchwałą nie oddano żadnych głosów, 
głosów „przeciw” było 1.876.207, głosów „wstrzymujący się” było 114.600.-----------

Uchwała Nr 16
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2013 roku.
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Monikę Krzyża-
nowską z Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------

Przewodnicząca  zarządziła  tajne  głosowanie  nad  uchwałą  dotyczącą  odwołania 
członka  Rady  Nadzorczej.  Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodnicząca 
przedstawiła  wyniki  głosowania.  W  głosowaniu  nad  tą  uchwałą  brało  udział 
1.990.807 akcji,  stanowiących 65,487 % kapitału zakładowego,  z  których oddano 
łącznie 1.990.807 ważnych głosów, w tym za uchwałą nie oddano żadnych głosów, 
głosów „przeciw” było 1.876.207, głosów „wstrzymujący się” było 114.600.-----------

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Zbigniewa Ko-

łaczka z Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------

Przewodnicząca  zarządziła  tajne  głosowanie  nad  uchwałą  dotyczącą  odwołania 
członka  Rady  Nadzorczej.  Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodnicząca 
przedstawiła  wyniki  głosowania.  W  głosowaniu  nad  tą  uchwałą  brało  udział 
1.990.807 akcji,  stanowiących 65,487 % kapitału zakładowego,  z  których oddano 
łącznie 1.990.807 ważnych głosów, w tym za uchwałą nie oddano żadnych głosów, 
głosów „przeciw” było 1.876.207, głosów „wstrzymujący się” było 114.600.-----------

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Artura Wojcie-

szukaz z Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------

Przewodnicząca  zarządziła  tajne  głosowanie  nad  uchwałą  dotyczącą  odwołania 
członka  Rady  Nadzorczej.  Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodnicząca 

– 7 –



przedstawiła  wyniki  głosowania.  W  głosowaniu  nad  tą  uchwałą  brało  udział 
1.990.807 akcji,  stanowiących 65,487 % kapitału zakładowego,  z  których oddano 
łącznie 1.990.807 ważnych głosów, w tym za uchwałą nie oddano żadnych głosów, 
głosów „przeciw” było 1.876.207, głosów „wstrzymujący się” było 114.600.-----------

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Artura Siwka z  

Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------

Przewodnicząca  zarządziła  tajne  głosowanie  nad  uchwałą  dotyczącą  odwołania 
członka  Rady  Nadzorczej.  Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodnicząca 
przedstawiła  wyniki  głosowania.  W  głosowaniu  nad  tą  uchwałą  brało  udział 
1.990.807 akcji,  stanowiących 65,487 % kapitału zakładowego,  z  których oddano 
łącznie 1.990.807 ważnych głosów, w tym za uchwałą nie oddano żadnych głosów, 
głosów „przeciw” było 1.876.207, głosów „wstrzymujący się” było 114.600.-----------

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

§1
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  postanawia  odwołać  Pana  Przemysława  

Kruszyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------

Przewodnicząca  zarządziła  tajne  głosowanie  nad  uchwałą  dotyczącą  odwołania 
członka  Rady  Nadzorczej.  Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodnicząca 
przedstawiła  wyniki  głosowania.  W  głosowaniu  nad  tą  uchwałą  brało  udział 
1.990.807 akcji,  stanowiących 65,487 % kapitału zakładowego,  z  których oddano 
łącznie 1.990.807 ważnych głosów, w tym za uchwałą nie oddano żadnych głosów, 
głosów „przeciw” było 1.876.207, głosów „wstrzymujący się” było 114.600.-----------
§ 9. Przewodnicząca  Zgromadzenia  realizując  punkt  18  porządku  zgromadzenia, 
złożyła wniosek o przeprowadzeniu głosowania nad uchwała w sprawie poszerzenia 
składa  Rady  Nadzorczej  Spółki  o  dwie  osoby.  Po  przeprowadzeniu  głosowania, 
Przewodnicząca  oświadczyła,  że  w  głosowaniu  nad  tym  wnioskiem  oddano 
1.940.737  głosów,  głosów  „przeciw”  nie  było,  głosów  „wstrzymujący  się”  było 
14.600. Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały o treści:
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Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku.

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  postanawia  poszerzyć  skład  Rady  Nadzorczej  
Spółki  z sześciu do ośmiu osób.---------------------------------------------------------------
          Przewodnicząca oświadczyła,  że  w głosowaniu nad tą  uchwałą brało udział 
1.990.807 akcji,  stanowiących 65,487 % kapitału zakładowego,  z  których oddano 
łącznie  1.990.807 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.376.688 głosów, 
głosów „przeciw” było 100.000, głosów „wstrzymujący się” było 514.119. ------------
§ 10.  Następnie  Przewodnicząca  Zgromadzenia  zarządziła  przeprowadzenie 
wyborów  członków  Rady  Nadzorczej.  Zgłoszono  kandydatury:  Rafała  Jelonka  i 
Mariusza  Kunda.  Po  zamknięciu  listy  kandydatów  na  członków  Rady, 
Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie w wyborach członka Rady Nadzorczej. 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania. 
W  głosowaniu  nad  kandydaturą  Rafała  Jelonka  oddano  1.876.207  głosów  „za”, 
głosów  „przeciw”  nie  oddano,  głosów  „wstrzymujący  się”  oddano  114.600.  W 
głosowaniu na kandydaturą Mariusza Kunda oddano 847.632 głosów „za”, głosów 
„przeciw” był 736.748, głosów „wstrzymujący się” oddano 406.427.--------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Rafał Jelonek i Mariusz Kunda 
zostali wybrani na członków Rady Nadzorczej.----------------------------------------------
§ 11. Przewodnicząca ogłosiła zamknięcie Walnego Zgromadzenia.---------------------
§ 12. Do protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy.-----------------------------
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