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AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego lutego dwa tysiące czternastego roku (18-02-2014) ja, asesor
notarialny Anna Kużelewska - zastępca notariusza Moniki Warońskiej
prowadzącej Kancelarię Notarialną w Gdyni przy Placu Kaszubskim 8/209, udałam
się do siedziby Spółki pod firmą Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni,
adres: (81-350)Gdynia, Plac Kaszubski 8/201, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VIIIWyqział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000400738,REGON 220689876, NIP 5851443987,co wynika z okazanej informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego rejestru pobranej na podstawie art.4aa
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U z 2007
roku, Nr 168,poz.1186, z późnozm.) dnia 18 lutego 2014roku, identyfikator wydruku
RP/400738/4/20140218110110, gdzie odbyło się Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki, z którego to Zgromadzenia sporządziłam

t . . tr ' .nas ępuJąceJ escl:----------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Viatron
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni otworzył Marek Michał PERCZYŃSKI -
Przewodniczący Rady ,Nadzorczej, który zaproponował na Przewodniczącego
Zgromadzenia Igora Piotra PAWELA, syna Henryka i Barbary, legitymującego się

•• j., ..•.

dowodem '_opobistym ATN 392927 ważnym do dnia 31 marca 2021 roku,
posiadającego PESEL 58122203353, zamieszkałego 30-150 Kraków, ul. Armii
Krajowej nr 29/ 7. --:..--------------------------------------------------------------------------------------
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Marek Michał PERCZYŃSKI stawia wniosek, aby Zgromadzenie podjęło
następującej treści uchwałę: ----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁANRl
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Viatron Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy kodeks spółek
handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą VIATRON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Igora Piotra PAWELA. -----------

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 929.500ważnych głosów, w tym: ---------- ,.. r>
,"f--<;

- głosów za - 929.500 głosów,------------------------------------------------------------ Ó~-~

ł' . O ~I-~g osow przecIw - ,------------------------------------------------------------------------- -
głosów wstrzymujących się - 0,------------------------------------------------------ -- -'.

* ~~
głosów nieważnych - 0,------------------------------------------------------------------ ---- ""t

" . . 't· * 1
- sprzecIwow me zgłoszono. ------------------------------------------------------------------c D

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 929.500, co stanowi 83,27 %
kapitału zakład owego.-----------------------------------------------------------------------------------
Marek Mi~hał PERCZYŃSKI stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta.---

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni odbywa się w dniu
18 lutego 2014 roku w siedzibie Spółki w Gdyni przy Placu Kaszubskim 8/201 i
zostało zwołane prawidłowo na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych
w związku z art. 4021Ksh w związku z art. § 10 ust. 2 Statutu poprzez ogłoszenie na
stronie internetowej Spółki pod firmą Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
www.viatron.pl oraz w Elektronicznej Bazie Informacji EBI New Connect GPW w
Warszawie, ESPI, a także w systemie Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych. -------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdził,
że na Zgromadzeniu repre.zentowane jest 83,27 % kapitału zakładowego, oraz że
Nadzwyczajne. W.alneZgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Viatron Spółka

. ,
Akcyjna~~sied.ź.ibąw Gdyni zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. ----------------

Przewodniczący stawia wniosek, aby Zgromadzenie podjęło następującej treści
uchwały: ----------------------------------------------------------------------------------------------------



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Spółki pod firmą Viatron
Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje porządek obrad w następującym
brzmieniu: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------
Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu premiowego dla Prezesa
Zarządu.---------------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwał w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej. --------------
Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------

1.

2.
3.

4.

~ 5.

6.
7.
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UCHWAŁANR2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

w sprawie przyjęcia porządku obrad

a uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 929.500 ważnych głosów, w tym: ------------
- głosów za - 929.500 głosów,-------------------------------------------------------------------

ł ,', . O- g osow przeCIW - ,------------------------------------------------------------------------------
- głosów wstrzymujących się - 0,--------------------------------------------------------------
- głosów nieważnych - 0,------------------------------------------------------------------------

" . ł- sprzeclwow me zg oszono. -------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 929.500, co stanowi 83,27 %
kapitału zakład oweg o.-----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta.-------------------

UCHWAŁANR3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w sprawie przyznania premii dla Prezesa Zarządu poprzez skierowanie do Prezesa

Zarządu emisji akcji Spółki

<J'... §1, .
, '~,

Nadzwyczajrie' Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VIATRON Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych po
zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia
akcjonariuszy prawa poboru, postanawia podjąć uchwałę w sprawie przyznania
premii dla Prezesa Zarządu i zwiększenia wysokości kapitału docelowego. -------------
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1. Wynagrodzenie premiowe Prezesa Zarządu VIATRON Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gdyni:

§ 1. [Cele oraz umotywowanie uchwały]
Zważywszy, iż praca Zarządu Spółki pod firmą VIATRON Spółka Akcyjna z siedzibą w
Gdyni ("Spółka") ma istotny wpływ na wartość Spółki, działając w interesie Spółki, w celu
wynagrodzenia i dalszej motywacji oraz głębszego związania ze Spółką Prezesa Zarządu,
Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Prezesowi Zarządu premię w postaci możliwości
objęcia po cenie nominalnej akcji utworzonych w ramach kapitału docelowego.------------------

§ 2. [Podsiauxnoe założenia]
1. Prezes Zarządu będzie mógł otrzymać po cenie nominalnej 25.151 (dwadzieścia pięć

tysięcy sto pięćdziesiąt jed~n) akcji nieuprzywilejo1.uanych serii C Spółki, zwanych dalej
Akcjami.--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Emisja Akcji nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. --:~---'
3. Premia dotyczyć będzie wyników Spółki za rok 2013.-----------------------------------~--~--:_-- ,,'f.

~~
'::,~ '

II. Emisja akcji'~ . {
;q

§ 3. Emisja akcji określonych w § 2 następować będzie w ramach kapitału docelowego. --- ~
§ 4. [Uprawnieni do objęcia Akcji] Is--' .•.

Uprawnionym do objęcia Akcji będzie wyłącznie Prezes Zarządu Spółki. -------------------------
§ 5. [Objęcie Akcji]

Akcje obejmowane będą po cenie nominalnej w zamian za wkłady pieniężne.---------------------
§ 6. [Warunki emisji Akcji]

1. Akcje zaoferowane zostaną Prezesowi Zarządu zgodnie z zasadami wskazanymi w
niniejszej Uchwale, po wcześniejszym zarejestrowaniu zwiększenia kapitału docelowego
/przewidziane go n in iej szq uchwałą. ------------------------------------------------------------------

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 niniejszej uchwały, Akcje zaoferowane zostaną
Prezesowi Zarządu wyłącznie po ziszczeniu się następujących warunków: -------------------
a) osiągnięcie przez Spółkę wyniku finansowego EBITDA za rok 2013 (definiowanego

jako zysk z działalności operacyjnej EBIT w roku 2013 plus suma amortyzacji minus
kwota rozliczonej dotacji za rok 2013), na -poziomie powyżej budżetowanych
3.285.000,00 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), ---------------

b) wywiązanie się przez Spółkę ze zobowiązań finansowych w stosunku do De Lage
Landen Leasing Polska SA za rok 2013, -------------------------------------..:-----------------

c) sprawowanie przez Prezesa Zarządu funkcji co najmniej do dnia odbycia Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2013 r.--

'.J"- § 7. [Emisja Akcji]
1. W'terminie.:'7 dni od spełnienia się warunku emisji Akcji Zarząd sporządzi projekt

uchwały o podiovźszeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i
prze każe go Radzie Nadzorczej. -------------------:---------------------------------------------------
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2. W terminie 7 dni od otrzymania projektu uchwały Rada Nadzorcza zobowiązana jest

wyrazić zgodę na podjęcie przez Zarząd uchwały '111 zaproponowanej treści, jeżeli projekt
uchwały zgodny jest z przepisami prawa oraz treścią niniejszej uchwały. --------------------

3. W terminie 7 dni od wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Zarząd zobounqzanv jest do
podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz do zaoferowania Prezesowi
Zarządu przypadających mu Akcji. -----------------------------------------------------------------

§ 8. [Ograniczenie zbywania]
1. W okresie dwunastu miesięcy od daty objęcia Akcji nabywcę akcji obouiiqzu]« zakaz ich

zbY'lvania. -----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 9. [Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii e będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: ----------------------
a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w

przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za
poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego
bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku
papierći» uxirtosciourqch, -------------------------------------------------------------------------
akcje .. zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po
przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą ,w zysku począwszy od zysku za
rok ąbrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku
papierów wartościowych, tzn. od dnia 1stycznia tego roku obrotowego. -----------------

§ 10. [Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii e]
W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie
Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony
jest'do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii C. ------------------------------------

III. Dopuszczenie akcji serii C do obrotu na Giełdzie oraz dematerializacja akcji
serii C.
§ 11.

1. Postanawia się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu Neweonnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii e
z zastrzeżeniem, iż dopuszczenie do obrotu na alternatywnym systemie obrotu
Netotlonnect będzie możliwe dopiero po udostępnieniu przez Spółkę stosownego
doku men tu informacyjn~go. ----------:---------------------------------------------------------------

2. Postanatoia się o dematerializacji akcji serii C. ----------------------------------------------------
,J., ..,

3. Up'owgżniq~się 'Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych
przeibidzianuch Żprzepieami prawa w celu dopuszczenia i wprowadzenia papierów
wartościowych wskazanych w ust. 1 niniejszej uchwały do obrotu na alternatywnym
systemie obrotu Netotlonnect, w tym w szczególności do: ---------------------------------------
- złożenia wszelkich niezbędnych wniosków i dokumentów do Giełdy Papierćto

Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie.,---------------------------------~-------------
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- zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierćto Wartościowych Spółka Akcyjna w

Warszawie o rejestrację w depozycie wszystkich papierów wartościowych wskazanych
IV ust. 1pOlvyżej.-----------------------------------------------------------------------------------

IV. Zmiana Statutu Spółki
§ 12. [Wprowadzenie kapitału docelowego]

Dodaje się § 7 ust. 6 w następującym brzmieniu: -----------------------------------------------------
7.6 Za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest uprawniony, w

terminie trzech lat od dnia wpisania do rejestru zmiany Statutu, przewidującej niniejsze
upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych
tv art. 444-447 kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 2,26% kapitału
zakładowego tj. o łączną kwotę nie większą niż 25.151 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto
pięćdziesiąt jeden złotych), poprzez emisję nie więcej niż 25.151 (dwadzieścia pięć tysięcy
sto pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).-----------------------

~1ł
, .~~{' ,1\. F r>.

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 929.500 ważnych głosów, w tym: -- ó~-~
. 'l<~~JJ. - głosów za - 929.500 głosów,-------------------------------------------------------- ~---- .

- głosów przeciw - O,------------------------------------------------------------------- ---- -. * ,
- głosów wstrzymujących się - O,------------------------------------------------------ --,,,-.. .l >I<
- głosów nieważnych - 0,--------------------------------------------------------------------- G_o 'J.

" . ł .- sprzeclwow me zg oszono. -------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 929.500, co stanowi 83,27 %
kapitału zakładowego.-----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta.-------------------

UCHWAŁANR4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Viatron Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit f) Statutu
spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Piotra Kardacha,
PESEL 57111702435. ----------------------------------------------------------------------------------

Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 929.500 ważnych głosów, w tym: ------------
- głosów za - 929.500 głosów,-----:-------------------------------------------------------------

głosów. przeciw - O,------------------------------------------------------------------------------
głosów -Jstrzymujących się - O,--------------------------------------------------------------
głosów nieważnych - 0,------------------------------------------------------------------------

sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------'-------------------------------------------------
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Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 929.500, co stanowi 83,27 %
kapitału zakład owe go .-----------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta.-------------------

Odnośnie pkt 7 porządku obrad: -------------------------------:.-;-----------------------------------
..

Przewodniczący w związku z wyczerpaniem porządku obrad ogłosił zamknięcie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ~-----------...---.-~-------------------

Tożsamość Przewodniczącego zastępca notariusza stwierdziła na podstawie wyżej
powołanego dokumentu tożsamości. ---------------------------------------------------------------

Do aktu mmeJszego dołączono listę obecności oraz pełnomocnictwo, a" .
I ;/~A.Przewodniczący oświadczył, że nie zostało ono odwołane ani nie wygasło. ------------
~~ lS1 \.Ii
~.-, .".
:::: I ypisy aktu można wydać stawającemu, Spółce i Akcjonariuszom.-----------------------

-..
Koszty aktu ponosi Spółka.-----------------------------------------------------------------------------

Pobrano: ~
a) z §9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz.U. m 148/2004 poz. 1564 ze zm.) 800,00 zł

b) z ~ 12.1 tego rozporządzenia
za 3 wypisy 7-stronicowe
wydane za odrębnymi numerami Repertorium 126,00 zł

c) ponadto pobrano od wynagrodzenia
notarius,za 23% podatku VAT zgodnie
z art. 5,41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług
(Dz.U. m 54 poz. 535 ze zm.) 212,98 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.--------------------------------..;----------------

,',F···
·10--~


