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5 z
Uchwala wchodziw 2yc ie z  dniem je j  podjqc ia

W glosowaniu tajnym oddano 4.91,4.490 (cztery mil iony dziewiqiset czterna6cie tysiqcy
czterysta dziewiq6dziesiqt) wa2nych gios6w z 2.457.245 (dwa mil iony czterysta piqidziesiqt
siedem tysiqcy dwie6cie czterdzieici piq6) akcj i  stanowiqcych 47,52% (czterdzieici siedem i
piqidziesiqt dwie setne procenta) kapitatu zaktadowego Sp6fki, w tym:

- za Uchwatq:4.91,4.490 glos6w,
-  przec iw Uchwale:0 (zero)g los6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero)gtos6w.

Przewod n iczqca stwier dzila, 2e powy2sza uchwala zostata podjqta. ---

Uchwafa nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sp6fki dziafajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacji Sp6lka Akcyjna

z siedzibq we Wroctawiu

z dnia 30 czerwca 2Ot4 r.

sprawie udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Sp6tki

absolutorium z wykonanio obowiqzk6w za rok obrotowy 2073

Na podstawie art. 393 pkt 1) i  art.  395 I 2 pkt 3) Kodeksu sp6fek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie postanawia: --------

S r
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiqzk6w w roku

obrotowym 2013 Panu Tomaszowi Michulka - Czfonkowi Rady Nadzorczej od dnia 1

paldziernika 20!3 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.---

5 z
Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjqcia

W gtosowaniu tajnym oddano 4.914.490 (cztery mil iony dziewiqdset czternaScie tysiqcy
czterysta dziewiqidziesiqt) wa2nych gfos6w z 2.457.245 (dwa mil iony czterysta piqidziesiqt
siedem tysiqcy dwie5cie czterdzieSci piqi) akcj i  stanowiqcych 47,52% (czterdzieici siedem i
piqidziesiqt dwie setne procenta) kapitatu zaktadowego Sp6tki, w tym:

- za Uchwalq:4.9L4.490 gtos6w,
- przeciw Uchwale: 0 (zero)glos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero) gtos6w.

Przewod n iczqca stwi e r dzila, 2e powy2sza u chwaf a zostata podj qta. ---
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Uchwala nr 17

Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia

Sp6fki dzialajqcej pod firmq: Agencja Rozwoiu Innowacji Sp6lka Akcyjna

z siedzibq we Wrocfawiu

z dnia 30 czerwca 2OI4 r.

w sprawie udzielenia Czlonkowi Rady Nddzorczei Sp6tki

absolutorium z wykonanid obowiqzk6w za rok obrotowy 2073

3) Kodeksu sp6tek handlowych ZwyczajneNa podstawie art. 393 pkt 1) i  art.  395 5 2 pkt

Wa I n e Zgr omadzen ie posta n awia : --------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela

obrotowym 2013 Panu Grzegorzowi Kita

2Ot3 r. do dnia 3l grudnia 2OL3 r.

5 z
Uchwata wthodzi w 2ycie z dniem jej podjqcia

W gtosowaniu tajnym oddano 4.9L4.49O (cztery miliony dziewiqiset czternaicie tysiqcy

czterysta dziewiq6dziesiqt) wa2nych gfos6w z 2.457.245 (dwa miliony czterysta piqidziesiqt

siedem tysiqcy dwie5cie czterdzie5ci piei) akcji stanowiqcych 47,52% {czterdzieici siedem i

piq6dziesiqt dwie setne procenta) kapitalu zakladowego Sp6lki, w tym:
- za Uchwalq:4.914.490 gtos6w,
- przeciw Uchwale: 0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zerolgtos6w.

Przewodniczaca stwierdzila, 2e powy2sza uchwata zostata podjqta.--

(.. .)
Uchwala nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sp6tki dzialajqcej pod firmq: Agencja Rozwoiu Innowacji Sp6lka Akcyjna

z siedzibq we Wroclawiu

z dnia 30 czerwca 2O1[ r.

w sprawie zmiony Statutu Sp6lki

9 r
absolutorium z wykonania obowiqzk6w w roku
- Czlonkowi Rady Nadzorczej od dnia 8 l istopada

430 5 1 Kodeksu Sp6lek Handlowych, Zwyczajne

Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibq we Wroctawiu
Dziatajqc na podstawie przepis6w art.

Walne Tgromadzenie Sp6tki Agencja

postanawia, co nastqpuje: -----*-

5 r '
Zmienia siq Statut Sp6tki w ten spos6b, 2e w $ 4 ust. 1 na koricu dodaje siq pkt 32-35) o

nastqpujqcej tre5ci:
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l:.

,,32)77.11-.2 Wynajem i dzieriawo somochod6w osobowych ifurgonetek, -------

33) 77.L2.Z Wynajem i dzier2awa pozostolych pojozdow samochodowych, z

wyfqczeniem motocykli, -----------

34) 77.33.2 Wynajem i dzier2awa moszyn i urzqdzeri biurowych, wtqcz,ajqc komputery,

35) 77.40.2 DzierLowa wlasnoici intelektualnej i podobnych produktow, z

wylqczeniem proc chronionych prowem outorskim."

S z '
Uchwata wchodziw 2ycie z dniem jej podjqcia

W gtosowaniu jawnym oddano 4.914.490 (cztery mil iony dziewiqiset czterna6cie tysiqcy
czterysta dziewiqidziesiqt) waznych gtos6w z 2.457.245 (dwa mil iony czterysta piqidziesiqt
siedem tysiqcy dwie6cie czterdzieSci piqi) akcj i  stanowiqcych 47,52% (czterdzieici siedem i
pig6dziesiqt dwie setne procenta) kapitatu zaktadowego Sp6lki, w tym:

- za Uchwatq:4.914.490 glos6w,
-  przec iw Uchwale:0 (zero)g los6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero) gtos6w.

, Przewodniczqca stwie rdzila, 2e powy2sza uchwala zostala podjqta.---

UCHWATA Nr 18 a

Sp6tki dzialajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibq we Wroclawiu
z dnia 30 czerwca 20L4 r.

w sprawie zmiany statutu sp6fki

S r '
Na podstawie art. 430 Kodeksu sp6fek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
postanawia zmienii  statut w nastqpujqcy spos6b, 2e w treSci S 13 ust 1 Statutu sp6tki pkt

,,e" - s dotychczasowej tre5ci: -------------

,,wyra2anie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomo5ci lub udziatu we wsp6twtasno6ci
nieruchomoSci, prawa uzytkowania wieczystego lub udziatu w prawie u2ytkowania
wieczystego, na wydzie12awienie nieruchomo6ci oraz ustanowienie na nieruchomoSci,
udziale we wsp6twlasnoSci nieruchomo5ci, prawie uzytkowania wieczystego lub udziale w
prawie u2ytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego:' -----------

postanawia siq zapis powy2szy wykre5li6.
9 2 '

Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sqdowym.-

W gtosowaniu jawnym oddano 4.914.490 (cztery mil iony dziewigiset czterna6cie tysiqcy
czterysta dziewiqidziesiqt) wa2nych glos6w z 2.457.245 (dwa mil iony czterysta piqidziesiqt
siedem tysiqcy dwieScie czterdzieSci pie6) akcj i  stanowiqcych 47,52% (czterdzie5ci siedem i
piqidziesiqt dwie setne procenta) kapitafu zakladowego Sp6tki, wtym:

- za Uchwatq:4.91,4.490 gtos6w,
- przeciw Uchwale: 0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujacych siq: 0 (zero) gfos6w.
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- o dotychczasowej tre5ci:

, ,wyra2anie zgody na otwieranie i  zamykanie oddzial6w lub przedstawicielstw i innych form 
{::: ; . i i^

organizacylnych sp6tki orazna przeniesienie siedziby sp6tki," r"i;-*.tr.nt

przewod n iczqca stwi e r dzila, 2e powy2sza uchwala zostata podj qta.---

UCHWAI.A NT 18 b

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

sp6lki dzialaiqcei pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacji s.A.

z siedzibq we Wrocfawiu
z dnia 30 czerwca 2OL4 t.

w sPrawie zmianY statutu sP6fki

$ r '
Na podstawie art. 430 Kodeksu sp6tek handlowych Zwyczajne walne Zgromadzenie,

postanawia zmienid statut w nastqpujqcy spos6b, 2e w treSci S13 ust 1 Statutu sp6tki pkt ,,f'

,,wyra2anie zgody na otwieranie izamykanie oddzial6w lub przedstawicielstw iinnych form 
,{': ' :

organizacyjnych sp6tk i orazna przeniesienie siedziby sp6tki," ------------- 
/"(r {r.

postanawia siq zapis powviszv wvkre6li6' 
;;. 

- ---- ---- 

i" { 
"-,ffi

Uchwata wchodziw 2ycie z dniem zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sqdowyt'- \:,. \#,.;'ft
i, v\ -i() - 

r:t
\ ,  q '  -*---r

' " t t ' n

w gtosowaniu jawnym oddano 4.gL4.4go (cztery miliony dziewiqiset czterna5cie tysiqcy -''*'i;-i'- /

czterysta dziewiqidziesiqt) wa2nych gtos6w z 2.457.245 (dwa miliony czterysta pieidziesiat

siedem tysiqcy dwieScie czterdziecci pig6) akcji stanowiqcych 47,52% (czterdziesci siedem i

piqddziesiqt dwie setne procenta) kapitalu zakladowego Sp6tki, wtym:

- za Uchwalq:4.9t4.490 glos6w,
- przeciw Uchwale:0 (zero)gfos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero) gtos6w'

p rzewod n i czEca stwierdzila, 2e powy2sza uchwata zostata podjqta.---

UCHWATA Nr 18 c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

sp6fki dzialaiqcei pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacji s.A.

z siedzibq we Wroclawiu
z dnia 30 czerwca 2Ot4 r.

w sPrawie zmianY statutu sP6lki

5 r '
Na podstawie art. 430 Kodeksu sp6lek handlowych Twyczaine walne Zgromadzenie,

postanawia zmienii  statut w nastqpujqcy spos6b ,2ew treSci 5 13 ust l- Statutu sp6tki pkt,g"

- o dotychczasowej tre5ci:

,,wyra2anie zgody na tworzen ie przez Sp6tkq nowych sp6tek"'

postanawia siq zapis powyiszy wykre5li6'
5 z '

Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sqdowym' -

-tt)



W gtosowaniu jawnym oddano 4.91,4.490 (cztery mil iony dziewiqiset czterna:icie tysiqcy
czterysta dziewiqidziesiqt) wa2nych gtos6w z 2.457.245 (dwa mil iony czterysta piq6dziesiqt
siedem tysiqcy dwieScie czterdzieici pigi) akcj i  stanowiqcych 47,52% (czterdzieici siedem i
piqidziesiqt dwie setne procenta) kapitatu zakfadowego Sp6tki, w tym:

- za UchwatE:4.9!4.490 gtos6w,
-  przec iw Uchwale:0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero) gfos6w.

P rzewod n iczqca stwier dzita, 2e powy2sza u chwata zostata podj qta.---

UCHWATA Nr t8 d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sp6lki dziafajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibq we Wrocfawiu
z dnia 30 czerwca 2Ot4 r.

w sprawie zmiany statutu sp6fki

5 r .
Na podstawie art. 43O Kodeksu sp6lek handlowych Zwyczajne
postanawia zmienii  statut w nastqpujqcy spos6b , 2e w tre6ci $ 13 ust

Walne Zgromadzenie,
1 Statutu sp6lki pkt ,,i"

- o dotychczasowej treici:

, ,wyraianie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiqbiorstwa, a tak2e
przystqpienie do innej sp6tki lub nabycie przez Sp6tkq udziat6w lub akcj i  innej sp6lki w i lo6ci
stanowiqcej co najmniej 5% (piqi procent) udziatu w kapitale zaktadowym lub gtosach na
zgrom adzen iu wsp6l n i  k6w I u b wa Inym zgromadzen i u," -------

postanawia sig zapis powyiszy wykre5li6,
a -------------

dotychczasowy punkt h)otrzymuje oznaczenie e), -------

dotychczasowy punkt j) otrzymuje oznaczenie f),  -------

dotychczasowy punkt k) otrzymuje oznaczenie g),--------
dotychczasowy punkt l) otrzymuje oznaczenie h), ------

dotychczasowy punkt m) otrzymuje oznaczenie i),  --------

dotychczasowy punkt n) otrzymuje oznaczenie j),  --------

dotychczasowy punkt o)otrzymuje oznaczenie k), -------

dotychczasowy punkt p) otrzymuje oznaczenie l),  --------

dotychczasowy punkt q) otrzymuje oznaczenie m),
dotychczasowy punkt r) otrzymuje oznaczenie n),--------
dotychczasowy punkt s) otrzymuje oznaczenie o),
dotychczasowy punkt t) otrzymuje oznaczenie p),--------
dotychczasowy punkt u) otrzymuje oznaczenie q),
dotychczasowy punkt v) otrzymuje oznaczenie r).

5 z '
Uchwata wchodzi w zycie z dniem zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sqdowym.

W gtosowaniu jawnym oddano 4.914.490 (cztery mil iony dziewiq6set czternaScie tysiqcy
czterysta dziewiqidziesiqt) wa2nych glos6w z 2.457.245 (dwa mil iony czterysta piqidziesiqt
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siedem tysiqcy dwie5cie czterdzieici piei) akcj i  stanowiqcych 47,52% (czterdzie6ci siedem i

piqidziesiqt dwie setne procenta) kapitatu zakfadowego sp6tki, w tym:

- za Uchwalq:4.9L4.490 gtos6w,
-  przec iw Uchwale:0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero) gtos6w'

p rzewod n iczqca stwi e r dzila, 2e powy2sza u chwata zostaf a podjqta'---

UCHWATA Nr 18 e

Zwyczainego Wal nego Zgromadzenia

Sp6tki dzia|ajqcej pod firmq: Agencia Rozwoju Innowacji S.A.

z siedzibq we Wrocfawiu
z dnia 30 czerwca 2OL4r'

w sPrawie zmianY statutu sP6lki

5 r '
Na podstawie art. 430 Kodeksu sp6tek handlowych zwyczaine walne Zgromadzenie,

postanawia zmienii  statut w nastqpujqcy spos6b, 2e w tresci $ 19 ust '  2 Statutu sp6tki pkt

,,j" - o dotychczasowej treSci:-------------

,,wyra2ahie zgody na zawarcie przez Sp6tkg lub podmiot od niej zale2ny umowy istotnej z

cztonkiem Rady Nadzo rczei, czlonkiem Zarzqdu sp6tki, prokurentem lub likwidatorem albo ze

znaczQcym akcjonariuszem posiadajqcym co najmniej 5% (piei procent) akcj i  lub gtos6w na

Walnym Zgromadzeniu Sp6iki oraz z podmiotami z nimi powiqzanymi ,,umowa istotna"

oznacza umowg powodujqcq zobowiqzanie sp6lki lub rozporzqdzanie majqtkiem sp6tki o

r6wnowartosci w ziotych przekraczajqcej 20.000,- EUR (dwadzie5cia tysiqcy euro)"'

postanawia siq zapis powyiszy wykre6li6,

a dotychczasowe punkty w g 19 ust 2 od k) do n) otrzymujq oznaczenie odpowiednio od j)

do  m) .

9 2 .
Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sqdowym'

W gfosowaniu jawnym oddano 4.gL4.4go (cztery mil iony dziewiq6set czterna5cie tysiqcy

czterysta dziewiqidziesiat) wa2nych gtos6w z 2.457.245 (dwa miliony czterysta pie6dziesiat

siedem tysiqcy dwieScie czterdzieSci pig6) akcji stanowiqcych 47,52% (czterdzieSci siedem i

piqidziesiqt dwie setne procenta) kapita|u zaktadowego Sp6|ki, w tym:

- za Uchwalq 4.9t4'490 glos6w,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) gtos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero) gtos6w'

P rzewod n iczqca stwier dzila, 2e powy2sza uchwala zostala podjqta'---
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UCHWATA Nr 18 f
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sp5lki dzialajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju InnowacjiS.A.
z siedzibq we Wroclawiu
z dnia 30 czerwca 2OL4 r.

w sprawie zmiany statutu sp6lki

S r '
Na podstawie art. 43O Kodeksu sp6tek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
postanawia zmienii  statut w nastqpujqcy spos6b, 2e w treici $ 19 ust 2 Statutu, po punkcie

,,m" doda6 kolejny punkt ,(r" w nastqpujqcym brzmieniu:---------

,,wyra2anie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomo6ci lub udziatu we wsp6lwlasnoici
nieruchomo5ci, prawa u2ytkowania wieczystego lub udziatu w prawie u2ytkowania
wieczystego, na wydzier2awienie nieruchomoici oraz ustanowienie na nieruchomo5ci,
udziale we wsp6twfasnoici nieruchomoSci, prawie u2ytkowania wieczystego lub udziale w
prawie uzytkowania wieczystego ogra niczonego prawa rzeczowego," ---------

+ . - t \ f . r ' . v v - r r ! v b v v v b v ,

Krajowym Rejestrze Sqdowym. -

gfosoiaraniu jawnym oddano 4.914.490 (cztery miliony dziewiqiset czternaicie tysiqcy
czterysta dziewiqddziesiqt) wa2nych glos6w z 2.457.245 (dwa miliony czterysta piqddziesiqt
siedem tysiqcy dwieicie czterdzie5ci piqi) akcji stanowiqcych 47,52Yo (czterdzte5ci siedem i
piqddziesiqt dwie setne procenta) kapitatu zaktadowego Sp6tki, w tym:

- za Uchwatq:4.9L4.490 gtos6w,
- przeciw Uchwale:0 (zero)glos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero)gtos6w.

Przewod n iczqca stwie r dzila, 2e powyzsza u chwala zostata podjqta.--

UCHWATA Nr 18 g
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sp6lki dzialajqcej pod firmE: Agencja Rozwoju InnowacjiS.A.
z siedzibq we Wroclawiu
z dnia 30 czerwca 2OL4 r.

w sprawie zmiany statutu sp6lki

$ r '
Na podstawie art. 430 Kodeksu sp6fek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
postanawia zmieni6 statut w nastqpujqcy spos6b, 2e w tre6ci g 19 ust 2 Statutu po punkcie

,,n" dodai kolejny punkt no" w nastqpujqcym brzmieniu:

,,wyra2anie zgody na tworzenie przez Sp6tkq nowych sp6tek,"

$ z '
Uchwata wchodziw 2ycie z dniem zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sqdowym.-
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w gtosowaniu jawnym oddano 4.gt4.4go (cztery mil iony dziewiqiset czterna6cie tysiqcy

cztJrysta dziewiqidziesiat) wa2nych gtos6w z 2.457.245 (dwa miriony czterysta piqidziesiqt

siedem tysigcy dwieScie czterdziesci pie6) akcji stanowiqcych 47,52% (czterdzieSci siedem i

p iq6dzies iqtdwiesetneprocenta)kapi ta tuzak|adowegoSp6|k i ,wtym:
- za Uchwalq:4.914.490 gtos6w,
- przeciw Uchwale:0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujacych siq: 0 (zero)glos6w'

p rzewod n iczqca stwie r dzila, 2e powy2sza uchwata zostata podj qta.---

UCHWAT'A Nr 18 h

Zwyczainego Walnego Zgromadzenia

sp6|kidzia|ajqcejpodfirmq:AgencjaRozwoju|nnowacjiS.A.
z siedzibq we Wroclawiu
z dnia 30 czerwca 2OL4 r'

w sPrawie zmianY statutu sP5tki

5 1 .
Na podstawie art. 430 Kodeksu sp6tek handlowych Twyczaine walne Zgromadzenie'

postdnawia zmieni6 statut w nastqpujqcy spos6b, 2e w treSci 5 19 ust 2 Statutu po punkcie

,,o" doda( kolejny punkt ,p" w nastqpujqcym brzmieniu:

,,wyra2anie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiqbiorstwa, a tak2e

przystqpienie do innej sp6lki lub nabycie przez Sp6tkq udziaf6w lub akcj i  innej sp6lki w i lo6ci

stanowiEcel co nalmn iei 5% (piq6 procent) udziatu w kapitale zaktadowym lub gtosach na

zgromadzeniu wsp6lnik6w lu b walnym zgromadzeniu"'  -------

5 z '
Uchwata wchodziw 2ycie z dniem zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sqdowym'-

w glosowaniu jawnym oddano 4.gL4.4go (cztery mil iony dziewiq6set czternaScie tysiqcy

czterysta dziewiqidziesiqt) wa2nych glos6w z 2.457.245 (dwa miliony czterysta piq6dziesiqt

siedem tysiqcy dwiescie czterdzie6ci pigi) akcji stanowiqcych 47,52%o lczterdzieSci siedem i

piqidziesiqt dwie setne procenta) kapitalu zakladowego sp6fki, w tym:

- za Uchwalq 4.91'4.490 glos6w,
- przeciw Uchwale:0 (zero)gtos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero) gtos6w'

p rzewod n iczqca stwier dziIa, 2e powy2sza uchwata zostata podjqta'---

UCHWATA Nr 18 i

Zwyczainego Walnego Zgromadzenia

Sp6|kidzia|ajqcejpodfirmq:AgencjaRozwoju|nnowacjiS.A.
z siedzibq we Wrocfawiu

z dnia 30 czerwca 2Ot4r'

w sPrawie zmianY statutu sP6tki
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$ r '
Na podstawie art. 430 Kodeksu sp6iek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
postanawia zmienii  statut w nastqpujqcy spos6b, 2e w tre6ci S 19 ust 2 Statutu po punkcie

,,p" doda( kolejny punkt,,r" w nastqpujacym brzmieniu:
,,wyra2anie zgody na otwieranie i  zamykanie oddziat6w lub przedstawicielstw i innych form
organizacyjnych Sp6lki oraz wyrazanie zgody na przeniesienie siedziby sp6tki,"

5 z '
Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sqdowym.-

W gtosowaniu jawnym oddano 4.914.490 (cztery mil iony dziewiq6set czterna6cie tysiqcy
czterysta dziewiq6dziesiqt) wa2nych gtos6w z 2.457.245 (dwa miliony czterysta piqidziesiqt
siedem tysiqcy dwieicie czterdzieici pie6) akcj i  stanowiqcych 47,52% (czterdzieici siedem i
piqidziesiqt dwie setne procenta) kapitatu zaktadowego Sp6lki, w tym:

- za Uchwatq:4.914.490 gfos6w,
-  przec iw Uchwale:0 (zero)gtos6w,

;'.\ - wstrzymujqcych siq: 0 (zero) glos6w.

Przewod n iczqca stwie r dzila, 2e powy2sza u chwata zostata podjqta.---

UCHWATA Nr 18 j
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sp6tki dzialajqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibq we Wroclawiu
z dnia 30 czerwca 20L4 r.
w sprawie zmiany statutu

Dziatajqc na podstawie przepis6w art. 430 5 1 Kodeksu Sp6lek Handlowych, Zwyczajne

Walne Tgromadzenie Sp6tki pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibq we

Wroclawiu postanawia, co nastqpuje: --------

5 r '
Zmienia s iq  Statut  Sp6tk iwten spos6b,2e po S 6 dodaje s iq  I6a o nastqpujqcym brzmieniu:

,,Kapitaf docelowy"

5 6 a

1. Tarzqd Sp6tki jest upowa2niony do dokonania jednego lub ki lku podwy2szeri kapitalu

zaktadowego Sp6tki, o kwotq nie wiqkszq ni2 257.885,60 zt (dwie5cie piqddziesiqt

siedem tysiqcy osiemset osiemdziesiat pie6 zlotych 60/100), poprzez emisjq nie

wiqcej ni|  2.578.556 (dwa mil iony piqiset siedemdziesiqt osiem tysiqcy piqdset

piqidziesiqt sze56) akcj i  zwyktych na okaziciela, o warto5ci nominalnej 0,10 zt (dziesiqi

groszy) ka2da akcja (,,Kapitat Docelowy"), na nastqpujqcych zasadach:----------

a) upowaznienie okreSlone w niniejszym ustqpie zostato udzielone do dnia
pierwszego czerwca dwa tysiqce siedemnastego roku (01.06.2017 r.);----------

2 t



akcje wydawane w ramach Kapitafu Docelowego moga byi obejmowane w

zamian za wktadY Pieniq2ne;-

cenq emisyjnq akcj i  wydawanych w ramach Kapitatu Docelowego ustal i  zarzqd

w uchwale o podwy2szeniu kapitalu docelowego w ramach niniejszego

upowa2nienia; ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej

wyra2onej wformie uchwaty; cena emisyjna akcj i  nie mo2e byi ni2sza ni2O,25

zt (dwadzieScia piq6 groszY),

za uprzedniq zgodq Rady Nadzorczej wyra2onq w formie uchwaty, prawo

poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcj i  wydawanych

przezzarzqd w ramach Kapitafu Docelowego mo2e zostai wylqczone,

akcje wydawane przez Tarzqd w ramach Kapitatu Docelowego nie mogq byi

akcjami uprzywilejowanymi, a tak2e nie moga by6 z nimi zwiqzane

uprawnienia osobis te d la  ich posiadaczy '

Uchwata ZarzEdu Sp6tki podjqta w ramach statutowego upowaznienia udzielonego w

niniejszym paragrafie zastqpuje uchwatq walnego Zgromadzenia, w sprawie

podwy2szenia kapitalu zaktadowego Sp6tki.-

Tarzqd Sp6lki decyduje o wszystkich sprawach zwiqzanych z podwy2szeniem kapitatu

zaktadowego w ramach Kapitafu Docelowego, w szczeg6lno5ci Tarzqd Sp6tki jest

umocowany do:-----

a) zawierania um6w o subemisjq inwestycyjnq lub subemisjq ustugowq lub

innych um6w zabezpieczajacych powodzenie emisj i  akcj i ,  jak r6wnie2

zawierania um6w, na mocy kt6rych poza terytorium Rzeczpospoli tej Polskiej

bqdq wystawiane kwity depozytowe w zwiqzku z akcjami z zastrze2eniem

postanowiei o96lnie obowiqzujqcych przepis6w prawa; -------------

b) podejmowania uchwaf oraz innych dziataf w sprawie ubiegania siQ o

dematerial izacjq akcj i  oraz zawierania um6w z Krajowym Depozytem

papier6w WartoSciowych S.A. o rejestracjq akcji zzastrze2eniem postanowiefi

o96lnie obowiqzujqcych przepis6w prawa ;--------

c) podejmowania uchwal oraz innych dzialaf w sprawie emisj i  akcj i  w drodze

subskrypcji  prywatnej lub w drodze oferty publicznej i  ubiegania siq o

wprowadzenie akcj i  do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku

NewConnect lub dopuszczenie akcj i  do obrotu na rynku regulowanym GPW, z

zastrze2eniem postanowieri o96lnie obowiqzujqcych przepis6w prawa;----------

d) zmiany statutu w zakresie zwiqzanym z podwyzszeniem kapitatu zaktadowego

Sp6iki w ramach kapitatu docelowego i ustalenia tekstu jednoli tego

obejmujqcego te zmianY'" ----------

5 z '
Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem jej podjqcia

b )

c)

d )

e )

2.

3 .
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u zAsAD N r E N t E PO Dt EC\A U CHWAT Y
lntenciq sp6tki iest uproszczenie procedury podwyiszenia kapitolu zokladowegoumo2liwiaiqce sprawne pozyskonie inwestor6w oraz podmiot6w zainteresowanychwspolprocq biznesowq ze sp6rkq, uwzgrqdniajqc przyszrq rynkowq cenq akcji. ponodto
przedmiotowe upowa2nienie Zorzqdu pozwoli no szybkie podniesienie kapitolu zoklodowegosp6tki poprzez skr6cenie czosu i procedur pozyskanio kotejnych trsnsz kopitalu orozzredukowania koszt'w wynikaiqcych z koniecznoici zwolanio i reolizacji walnegoZgromadzenia w celu podiqcia stosownych uchwaf. Zorzqd sp6lki korzystajqc z upowa2nieniado podwy2szenia kopitalu zaklodowego w ramoch kopitolu docelowego bqdzie m6gtw przyszloici sprownie reagowoc no zmieniaiqce siq worunki rynkowe oro, gorpodorcze,dostosowuiqc moment oroz wysoko1( potrzebnego kopitalu (w gronicoch upowajnienia) dopowstalych na dony moment potrzeb sp6tki, przyczyniojqc siq tym samym do jej dorszegorozwoju i budowanio wartoici dlo akcjonariuszy.

w glosowaniu jawnym oddano 4.g14.4g0 (cztery mil iony dziewiqiset czternajcie tysiqcyczterysta dziewiqidziesiqt) waznych glos6w z 2.457.245 (dwa mil iony czterysta piqidziesiqtsiedem tysiqcy dwieicie czterdziedci piqi) akcj i  stanowiqcych 47,52% (czterdziesci siedem ipiqidziesiqt dwie setne procenta) kapitaru zakiadowego ipotki, wtym:

w gtosowaniu jawnym oddano 4.g14.4g0 (cztery mil iony dziewiqiset czternascie tysiqcyczterysta dziewiqidziesiqt) waznych glos6w z 2.457.245 (dwa mil iony czterysta piqidziesiqt

, . i
, . . " i . 1

- za Uchwatq:4.91,4.490 gtos6w,
przeciw Uchwale: 0 (zero)gtos6w,
wstrzymujqcych siq: 0 (zero) gios6w.

Przewod n iczqca stwier dzira, 2e powy2sza u chwata zostata podiqta.---

Uchwafa nr 19
Zwy czajnego Wa Inego Zgromadzen ia

spSfki dziaraiqcej pod firmq: Agencja Rozwoju Innowacjisp6fka Akcyjna
z siedzibq we Wrocfawiu
z dnia 30 czerwca 20L4 r.

w sprawie upowa2nienia Rady Nadzorczei do ustalenio tekstu iednolitego statutu sp6tki

5 r .
Zwyczajne walne zgromadzenie sp6lki Agencja Rozwoju Innowacji  s.A. z siedzibq wewroctawiu' w oparciu o art '  430 5 5 Kodeksu sp6tek handlowych, uchwala, co nastQpuje: -----
"upowa2nia siq Radq Nadzorczq sp6fki Agencja Rozwoju Innowacji  s.A. do ustalenia tekstujednoli tego statutu sp6tki Agencja Rozwoju tnnowacji  s.A., uwzglqdniajqcego zmianywprowadzone na zwyczainym walnym zgromadzeniu sp6tki Agencja Rozwoju Innowacji s.A.

Uchwata wchodziw 2ycie z dniem jej podjqcia.
5 2 .



siedem tysiqcy dwie6cie czterdzie6ci piqd) akcji stanowiqcych 47,52oA (czaerdzieSci siedem i

piq6dziesiqt dwie setne procenta) kapitaiu zaktadowego Sp6tki, w tym:
- za Uchwatq:4.914.490 gfos6w,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) gfos6w,
- wstrzymujqcych siq: 0 (zero) glos6w.

przewodniczqca stwier dzila, 2e powy2sza uchwafa zostata podjqta.--

(.. .)
Akt ten odczytano, przyjqto i podpisano-

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczqcej inotariusza

Repertorium A Nr 4942/20L4
Kdnceldriq Notarialnd
Malgorzata Lenart, llona Roczniak s.c.

50-725 Wroclaw, ut. Sw. Mikolaio nr 8-77

Wypis ten wydano SP6lce
Za wypis tego aktu pobrano optatq notarialnq na mocy

$ 12 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwo5ci

z dnia 28 czerwca 2004 roku {Dz. U. Nr: 148, poz.1564 ze zm.l
w kwocie 115,00 zt + 23% podatek VAT w kwocie 26,45 zt
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