KANCELARIA NOTARIALNA
notariuszGrzegorzArczyński
ul. SienkiewiczaI I
25-350Kielce,tel (04I) 344-27-13

WYPIS

NIP 657.2l2-02-92'REGoN 2ó0354860

Repertorium A

3810/2015

AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysięce czternastego roku (2015-05-27)
w siedzibie Spotki w Wiśniówce'woj. świętokrzyskie
przed notariuszemGrzegorzem
Arczyńskim prowadzącym Kancelarię Notarialnę w Kielcach przy ulicy
Sienkiewicza 11, stawili się Akcjonariusze EKoBoX Społki Akcyjnej z siedzibqw
Wiśniówce,wpisanej do rejestruprzedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach
pod numeremKRS 0000360237(NIP 657-030-89-27,
Regon 008489064,26-050
Zagnansk' Wiśniówka 75 gmina Masłów) _ w celu odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgr omadzeniaAkcj onariuszy

PRoToKoŁ
ZW Y CZAJNEGO WALNE GO ZGROMAD ZENIA AKCJONARIUSZY
EKoBox SpółkaAkcyjna
z siedzibąw Wiśniówce
$ 1.------obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Suchański, który
stwierdzit,ie Zwyczajne Walne ZgromadzenieAkcjonariuszy zostałozwołanena
dzien 27 maja 20|5 roku o godzinie 16.00, przez Zarzqd Spółki, poprzez
zamieszczenieogłoszeniana stronieinternetowejwww.ekobox.ploraz w systemie
EBI I ESPI z następujęcym
porządkiemobrad:-----..-...
1. otwarcie Zgromadzeniaprzez PrzewodniczącegoRady Nadzorczej. .......
2. PodjęcieuchwĄ w sprawiewyboruKomisji Skrutacyjnej(uchwała
Nr Il20L5). 3. Podjęcieuchwały w sprawie wyboru Przewodniczqcego Zgromadzenia (uchwała
Nr 2/2015).
4. Stwierdzenie prawidłowościzwoł.ania Zgromadzenia oraz jego zdo
podejmowaniauchwał.
5. PodjęcieuchwĄ

w sprawie przyjęciaporządkuobrad (uchwałaNr 3/201
1

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz4du z działa|nościspółki oraz
sprawozdaniafinansowegoza2014 r. (uchwałaNr4/2015). -...-.7. PodjęcieuchwĄ w sprawie podziałuzysku netto za2014 r. (uchwataNr 5/2015).
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkomZarządu spótki z
wykonania obowi4zków w 2014 r. (uchwałaNr 6/2015).
9. Podjęcie uchwałw sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
spótki z wykonania obowi4zków w 20|4 r. (uchwĄ
Nr 7l20I5,
Nr 8/2015,Nr 912015,
Nr 1012015,
Nr 1112015).-----10. Podjęcie uchwaływ sprawie podziałuakcji (split) poprzez obnizenie ich wartości
nominalnej bez zmiany całkowitej kapitafu zakładowego oraz upowamienia Rady
Nadzorczej do ustaleniajednolitegotekstustatutuSpółki (uchwałaNr 1212015).-----1l. Podjęcia uchwĄ w sprawie wyraŻeniazgody na ubieganie się o dopuszczeniei
wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez
GiełdęPapierów Wartościolvychw Warszawie S.A (uchwałaNr 13/2015).-----12. Sprawy róine.
I 3 . Zamknięcie Walne go Zgr omadzenia.

UCHWAŁA Nr ll2015
z dnia 27 maja 201,5roku
Zwyczajnego Waln ego Zgromadzenia EKOBOX
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

S.A.

$1
Zv,ryczajne Walne Zgr omadzeniepostanawia:
1/ odstąpićod tajnegogłosowaniaprzywyborze Komisji Skrutacyjnej...-..2l vtybracdo Komisji Skrutacyjnej:-----. Karola Kępa----. Michał Staszewski-----------

jawne i
PrzewodniczqcyRady Nadzorczejpoddałpowyżlszą
uchwałępod głosowanie
stwierdził,ze uchwałazostałapodjęta,gdyz |iczba akcji, z których oddano wazne
głosywyniosła12.967,115,procentowyudział.tych akcji w kapita\ezal<ładowym
wynosi 90,27Yo,zaś|iczbawaŻnychgłosówwyniosła12.967.II5, prry czym |iczba
głosów,,za,'12.967,II5,,,przeciw''- 0, ,,wstrzymuj4cych
się''_ 0 .........

UCHWAŁA NR 21201,5
Zwy czajnego Wa ln egoZgr omadzenia Akcj onari uszy
spółkiEKoBox S.A.
z dnia 27 maja 2015roku
w sprawiewyboru przewodniczącego
$1
Zwy czajneWalne Z gromadzenieAkcj onariuszy wybi era PrzewodniczącegoWalnego Zgr omadzeniaw osobie Jerzego Suchańskiego------

Uchwałaobowiązujez dniem podjęcia

$2

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał powyŻsząuchwałępod głosowanietajne i
stwierdził, ze uchwała zostałapodjęta, gdyŻ Iiczba akcji, z ktorych oddano wazne
głosy wyniosła 12.967.115,procentowy udział tych akcji w kapitale zal<ładowym
wynosi 90,27 Yo, zaśliczba waznych głosów wyniosła 12.967.II5, przy czym liczba
głosów,,za,'0, ,,przeciw,' . 0, ,,wstrzymującychsię'' - 0 .-------Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył,ię Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy zostałozwołanena dzień 27 map 2015 roku o godzinie 16.00,przez
Zaruąd Spółki' poprzez zamieszczenie ogłoszeniaw na stronie internetowej spółki
www.ekobox.pl orazw systemieEBI oraz ESPI i stwierdził.,
Że po Sprawdzeniulisty
obecnościna ogólnq liczbę 8.826.000 akcji na Zgromadzeniu reprezentowanejest
7.967.115 akcji, co stanowi 12.967,I|5 głosów, co stanowi 90,27 % kapitału
akcyjnego Spółki w zwiqzku z czym niniejsze Zgromadzenia władne jest do
podejmow ania wiqzęcych uchwał.--

UCHWAŁA NR 312015
Zwy czajnegoWaln egoZgr omadzenia Akcj onariu sry
spółkiEKoBox S.A.

z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie prryjęcia porządku obrad

$1
Zv,ryczajneWalne Zgromadzenie przyjmuje porz4dek obrad określonyw ogtoszeniu
o zwołaniu Zvtyczajnego Walnego Zgromadzenia o następujęcej treści:
Porz4dek obrad:
1. otwarc ie Zgr omadzeniaprzez Przewodniczqcego Rady Nadzorczej . ------2. Podjęcie uchwaływ Sprawiewyboru Komisji Skrutacyjnej(uchwałaNr 112015).3. Podjęcie uchwĄ

-----Nr 212015).

w sprawie wyboru Przewodnicz4cego Zgromadzenia (uchwała

4. Stwierdzenie prawidłowości zwoł.aniaZgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowaniauchwał. ...-....-.-.
5. PodjęcieuchwaĘ w sprawie przyjęctaporzędkuobrad (uchwałaNr 3/2015).-----6. Rozpatrzenie i zatwierdzęnie sprawozdania Zarz4du z działalnościspółki oraz
sprawozdaniafinansowegoza 2014 r. (uchwałaNr 4/2015).
7. PodjęcieuchwĄ w sprawie podziałuzysku nettoza20t4 r. (uchwałaNr 5l20I5).
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarzqdu spółki z
wykonania obowiązków w 2014 r. (uchwałaNr 6/2015). .----9. Podjęcie uchwałw sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
spółki z wykonania obowi4zków w 2014 r. (uchwĄ
Nr 7l20I5,

Nr 8/2015,
Nr 912015,
Nr 1012015,
Nr Il12015).---

10. Podjęcie uchwĄ w sprawie podziałuakcji (split) poprzez obniżenieich wartości
nominalnej bez zmiany całkowitej kapitału zakładowegooraz upowaznienia Rady
Nadzorczej do ustaleniajednolitegotekstustatutuSpółki (uchwałaNr 1212015).----.11. Podjęcia uchwĄ w sprawie v'ryrazeniazgody na ubieganie się o dopuszczeniei
wprowadzęnie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez
GiełdęPapierów Wartościowychw Warszawie S.A (uchwałaNr 13/2015).....-.
12. Sprawy rózne.
ie Walnego Zgromadzenia.

Uchwałaobowięzujez dniem podjęcia

$2

Przewodniczqcy Zgromadzenia poddał powyżtszquchwałę pod głosowaniejawne i
stwierdził, ze uchwała zostałapodjęta, gdyiz liczba akcji, z których oddano wazne
głosy wyniosła 12.967.115,procentowy udział tych akcji w kapitale zal<ł.adowym
wynosi 90,f7 oń, zaśliczba wuŻnychgłosów wyniosła 12.967.II5, przy czym liczba
głosów,,,za,,
12.967.II5,,,przeciw'' . 0, ,,wstrzymuj4cych
się'' _ 0 -----...-

UCHWAŁA NR 4l20I5
Zwy czajnego Wa In ego Zgr om adzeni a Akcj on a ri u sry
spólki EKoBox S.A.
z dnia 27 maja 20tS roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarząda z działalnościspółki or^z
sprawozdania finansowego2a2014 r.
Zv,ryczajneWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:-.....

$1
z
I. Zatwierdza się przedłozoneprzezZarządspółkiEKoBoX S.A. sprawozdanie
działalności
spółkiw 2014r.
2. Zatwierdzasię sprawozdaniefinansowespółkiEKoBoX za okres od 1 stycznia
2014rokudo 31 grudnia2014rokuobejmujęce:--------1) wprowadzenie
do sprawozdaniafinansowego,
2) bilans spółki sporzqdzonyna dzieh 3I grudnia 2014 roku, który po stronie
zł'(szesnaście
milionów pięćset
aktywów i pasywów wykazujekwotę 16.559.119,88
pięódziesiątdziewięótysięcystodziewiętnaście
złotychosiemdziesiąt
osiemgroszy),
3) rachunekzysków i stratza okresod dnia 1 stycznia2014roku do dnia 31 grudnia
2014roku wykazujqcyzysk nettow wysokości
589.79I,84zł'(pięósetosiemdziesięt
jeden złotychosiemdziesiątcztery
dziewięć tysięcy siedemsetdziewięćdziesiąt
grosze)--4) rachunek przepĘwów pieniężnych vtykazujqcy zwiększenie stanu środków
pienięznychnettow ciąguroku obrotowego2014 o kwotę + 3.579.364,13zł @vy
.4fii.@\
miliony pięćset siedemdziesiątdziewięć tysięcy trzysta sześcdzie'iQt
------t:-.{-.t*.-.ji;\i-Ą
groszy)...
trzynaście

5
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I
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5) zestawienie zmian w kapitale własnym,który po uwzględnieniu proponowanego
podziałuzysku na dzien 31 grudnia 20|4 roku wynosi kwotę 557.588,16zł (pięóset
pięćdziesi4tsiedemtysięcy pięóset osiemdziesiętosiem ńoĘch szesnaście
groszy)-..
6) dodatkoweinformacjei objaśnienia.-----....

Uchwałaobowiązujez dniem podjęcia

$2

Przewodniczqcy Zgromadzenia poddał powyŻsząuchwałę pod głosowaniejawne i
stwierdził, ze uchwała zostałapodjęta, gdyźzliczba akcji, z których oddano wazne
głosy wyniosła |2.967,115, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
wynosi 90,27 %o,zaśliczba waznych głosów wyniosła L2.967.II5, przy czym liczba
głosów,,za,,12.967.II5,,,przeciw'' - 0, ,,wstrzymuj4cych
się''_ 0 .--------

UCHWAŁA NR 512015
Zw y czajnego Wa In egoZgr omadzenia Akcj onari usry

spółkiEKoBox s.A.

z dnia 27 maja 2015roku
w sprawiepodziałurysku nettoza 2014
$1
Walne ZgromadzenieAkcjonariuszy dokonuje podziałuzysku netto za rok 2014
w wysokości589,79I,84Zł (pięćsetosiemdziesiętdziewięć tysięcy siedemset
dziewięćdziesiqtjeden
złoĘchosiemdziesi4t
cńery grosze)w następuj4cy
sposób:
1) przenosisię na kapitałrezerwowykwotę 60.23I,84zł (sześćdziesi4t
tysięcy
jeden złotych,
dwieście
trzydzieści
osiemdziesiqt
cńery grosze);-2) przeznaczasię na wypłatędywidendykwotę 529.560zł (pięósetdwadzieścia
dziewięćtysi ęcy pi ęó set sześć,
dziesiE.zł.oty
ch).......--

$2.

Dzien, wedfug którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty
dywidendy ustala się na dzien |I czerwca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy
ustala się na dzień25 czerwca}}I5 roku----

;vi4zujez dniem podjęcia

$3

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyŻszq uchwałę pod głosowaniejawne i
stwierdził, ze uchwała zostata podjęta, gdyz liczba akcji, z których oddano waŻne
głosy wyniosła 12.967.115,procentowy udział.tych akcji w kapitaIe zal<ł.adowym
wynosi 90,27 oń, zaśliczba wainych głosów wyniosła 12,967.I15,przy czym liczba
głosów,,za,,12,967,||5,,,przeciw'' . 0, ,,wstrzymujęcych
się''_ 0 .........

UCHWAŁA NR 612015
Zwy czajnegoWaln egoZgr omadzeniaAkcj onariusry
spólki EKoBox S.A.
z dnia 27 maja2015roku
w sprawie udzieleniaabsolutoriumczłonkomZarządu spółkiz wykonania
obowiązkóww 201'4r.
$1
ZvtyczajneWalne ZgromadzenieAkcjonariuszy udziela absolutoriumz wykonania
obowięzkóww okresieod dnia 1 stycznia20|4 roku do dnia 31 grudnia2014 roku
PrezesowiZarzaduKamilowi Suchańskiemu.

Uchwałaobowiązujez dniem podjęcia

$2

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyiszq uchwałę pod głosowanie tajne i
stwierdził, ze uchwała zostałapodjęta, gdyŻ liczba akcji, z których oddano waine
głosy wyniosła 3.367.115, procentowy udział'tych akcji w kapitaIe zakadowym
wynosi 26,82 oń, zaśliczba waznych głosówwyniosła3.367.|I5, przy azym Iiczba
głosów,,za,,3.367.II5 ,,przeciw'' . 0, ,,wstrzymujących
się'' _ 0 ..------Akcjonariusz Kamil Suchański nie brałudziałuw głosowaniu.---

UCHWAŁA NR 712015
Zwy czajnego Wa In egoZgr omadzeni a Akcj onari uszy

spółkiEKoBox s.A.

z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium czlonkom Rady Nadzorczej
wykonania obowiązków w 201'4r.

$1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania
obowi4zków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewi czowi.

Uchwałaobowięzujez dniem podjęcia

$2

Przewodniczqcy Zgromadzenia poddał pov,ryzszquchwałę pod głosowanie tajne i
stwierdził, ze uchwała zostałapodjęta, gdyŻ liczba akcji' z ktorych oddano waŻne
głosy wyniosła 12.967.115,procentowy udziat tych akcji w kapita|e zal<ładowym
wynosi 90,27 oń, zaśliczba waznych głosów wyniosła 12.967.I|5, przy czym \iczba
głosów,,za,,12.967.|I5,,,przeciw'' - 0, ,,wstrzymujęcych
się''_ 0 ---..----

UCHWAŁA NR 812015
Zwy czajnego Wa In egoZgr omadzenia Akcj onari uszy
spółkiEKoBox S.A.
z dnia 27 maja 20tS roku
w sprawieudzieleniaabsolutoriumczłonkomRady Nadzorczejspółkiz
wykonaniaobowiązkóww 20t4r.
$1
Zwyczajne Walne ZgromadzenieAkcjonariuszy udziela absolutoriumz wykonania
obowięzkóww okresieod dnia 1 stycznia2014roku do dnia 31 grudnia2014 roku
członkowiRady NadzorczejspółkiPani HelenieGładkiej.----...-

Uchwałaobowiązujez dniem podjęcia

$2

Przewodnicz4cy Zgromadzenia poddał powyiszq uchwałę pod głosowanie tajne i
stwierdził, ze uchwała zostałapodjęta, gdyiz |iczba akcji, z ktorych oddano wazne
głosy wyniosła 12.967.115,procentowy udział tych akcji w kapita|e zak<ładowym
wynosi 90,27 Yo, zaśliczba wuŻnychgłosówwyniosła12.967.I|5,prry czym |iczba

głośólMJ;,H\12.967.II5,
się''_ 0 -.-,,przeciw''. 0, ,,wstrzymujęcych

UCHWAŁA NR 912015
Zwy czajnegoWa In egoZgr omadzenia Akcj onari uszy

spółkiEKoBox s.A.

z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkomRady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 20t4r.
$1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania
obowi4zków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
cztonkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu.

Uchwałaobowięzujez dniem podjęcia

$2

Przewodniczqcy Zgromadzenia poddał powyzszq uchwałę pod gtosowanie tajne i
stwierdził, ze uchwała zostałapodjęta, gdyi liczba akcji, z których oddano waine
głosy wyniosła |2.967.115, procentowy udziat.tych akcji w kapitale za|<ładowym
wynosi 90,27 Yo, zaśliczba ważnychgłosów wyniosła 12.967.l|5, przy czym |iczba
głosów,,za,,12.967.I1'5,
się'' - 0 -...----,,przeciw'' . 0, ,,wstrzymujęcych

UCHWAŁA NR |'0120|5
Zw y czajnego Wa In egoZgr omadzeni a Akcj onari uszy

spółkiEKoBox s.A.

z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkomRady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 201'4r,
$1
Zv'ryczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania
obowięzków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Jerzemu Suchańskiemu.

Uchwałaobowiązujez dniem podjęcia

s2

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyŻszq uchwałę pod głosowanie tajne i
stwierdził, ze uchwała zostałapodjęta, gdyŻ liczba akcji, z których oddano ważne
głosy wyniosła 10.567.115,procentowy udział tych akcji w kapitale zaMadowym
wynosi 74,4lyo, zaśliczba waznych głosów wyniosła I0.567.|I5, prry czym liczba
głosów,,Z&,,, ,,,przeciw,'. 0, ,,wstrzymuj4cychsię'' _ 0

Akcjonar\uszJerzaSuchańskinie brałudziatuw głosowaniu.

UcHwAŁA NR 1,1,l201,s
Zwy czajnego Wa In ego Zgr om adzeni a Akcj o n a ri u sry

spółkiEKoBox S.A.
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkomRady Nadzorczej spółki z
wykonania obowiązków w 201'4r.
$1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania
obowi4zków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni

Uchwałaobowięzujez dniem podjęcia

$2

Przewodniczący Zgromadzenia poddał powyiszq uchwałę pod głosowanie tajne i
stwierdził, ze uchwata zostałapodjęta, gdyŻ liczba akcji, z których oddano waŻne
głosy wyniosła 12.967.115,procentowy udział tych akcji w kapita|e zal<t.adowym
wynosi 90,27 Yo, zaśliczba waznych głosówwyniosła 12.967.II5, przy czymliczba
głosów,,za,,12.967.II5, ,,przeciw'' . 0, ,,wstrzymujęcych
się''_ 0 --------UCHWAŁA NR 1212015
Zwy czajnego W aIn ego Zgr omad zenia Akcj on a ri u sry

spółkiEKoBOx S.A.
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprąwie podziału akcji (split) poprzez obniżenieich wartościnominalnej bez
kapitału zakładowegooraz upoważnienia Rady Nadzorczej
,, zmiany 9b\kowitej
,.)'
.,,,,:.';,.',.,...'';'.. do ustaleniajednolitegotekstu statutu Spółki
-t
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$1
!, Zvlyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki EKoBoX S.A, działajqc
na podstawie art.430 $1 KSH, postanawiadokonać,podziałuakcji wszystkich serii
poptzez obnizenie wartościnominalnej kaidej akcji Spółki o wartościnominalnej
O,IOzł (dziesięćgroszy) zakaŻdqakcję do wartości0,02 zł (dwóch groszy) zakaŻdą
akcję, przy jednoczesnym zwiększeniu ilościakcji bez zmiany wysokościkapitału
akcyjnegoSpótki (tzw. split akcji) w stosunku1:5.-..
2. w wyniku podziału akcji Spółki, z kuŻdejakcji o wartościnominalnej 0,I0 zł'
(dziesięógroszy) powstajepięó akcji o wartościnominalnej0,02 z} (dwa grosze).----3. Dotychczasowi akcjonariuszeSpółki posiadaj4cyakcje Spółki otrzymujązakaidą
1 (ednę) doĘchczasowQ akcję o wartościnominalnej 0,I0 zt' (dziesięó groszy)
5 (pięó) akcji o wartościnominalnej0,02 zł'(dwa grosze)kaŻda.---4. W wyniku podziałuakcji Spółki powstanie:---........
25.000.000 (dwadzieściapięó milionów) akcji imiennych serii A
o numerach:1 _ 25.000.000,o wartościnominalnejpo 2 gr (dwa grosze)
kazda, w miejsce 5.000.000(pięć milionów) akcji imiennych serii A o
numerach: 1 - 5.000.000,o wartościnominalnej po 10 gr (dziesięó
groszy) kaŻda;....
10.000.000(dziesięćmilionów) akcji na okaz\cielaserii B o numerach:
1 - 10.000.000,o wartościnominalnej po 2 gr (dwa grosze) kaida, w
miejsce 2.000.000(dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o numerach:
1 - 2.000.000,o wartościnominalnejpo 10 gr (dziesięó groszy) kaŻda;
9.130.000 (dziewięó milionów sto trzydz\eści tysięcy) akcji na
okaziciela serii C o numerach1 .9.130.000, o wartościnominalnej2 gr
(dwa grosze) kaida, w miejsce 1.826.000 fieden milion osiemset
dwadzieściasześótysięcy) akcji na okaz\ciela serii C o numerach:
I - I.826.000,o wartościnominalnejpo 10 gr (dziesięó groszy) kaŻda.-.5. W zwięzku z podział'emakcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału
zakładowegoSpółki.-.............

lt

$2
1. W zwięzku z dokonanympodziałemakcji Spółki' o którym mowa w $1 zmienia
się treśó $7 Statutu Spółki w ten sposób, ie w zamiast dotychczasowego
otrzymuje on następujące brzmienie:-----------

"$7
1. Kapitał zaL<ł.adowy
wynosi 882 600 z}otych (osiemsetosiemdziesiątdwa
tysiące sześćset
złoĘ ch).
2.Kapitał zakładowydzieli się na:
- 25.000.000(dwadzieścia
pięó milionów) akcji imiennych serii A o numerach:
od 1 _ 25.000.000,o wartościnominalnejpo 2 gr (dwa grosze) kaŻda.....
- 10.000.000(dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach:od
1 do 10.000.000,o wartościnominalnejpo 2 gr (dwa grosze)kaida.--_

- 9.130.000(dziewięómilionów sto trzydzieścitysięcy) akcji na okaziciela
s e r i i C o n u m e r a c h : onr
d 1 do nr 9.130.000,o wartościnominalnej2 gr (dwa
grosze) kazda.
3. Akcje serii A sQuprzywilejowaneco głosuw ten sposób, Że nakaŻdqz nich
przypadajądwa głosy.....
2. Walne Zgromadzenie upowaznia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu
StatutuSpółki' w brzmieniu uwzględniającymzmiany uchwalone niniejszquchwałą.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upowamia Zarzqd Spółki do dokonania
wszelkich czynnościfaktycznych i prawnych związanych z podjętąuchwałą,w tym
w szczególnościzrejestracjqzmienionejilościAkcji Spółki i ich wartościnominalnej
w Krajowym Depozycie Papierów, Krajowym Rejestrze Sądowymi i Warszawskiej
Giełdzie Papierów WartościowychS.A. prowadzącejalternatywny system obrotu.

s3
Niniejsza uchwaławchodzi w życie z dniem jej podjęcia,z zastrzezeniem.ze skutek
prawny w postaci zmiany Statutu następujez chwiI4 wydania przez właściwySąd
postanowieniaw przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego RejestruSędowego
. _.]>__.
.,'P.rze-.ryDdniÓzący
Zgromadzęnia poddał powyżzsz4uchwałę pod głosowanie tajne i
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głosy wyniosła 12.967.115,procentowy udział'tych akcji w kapitale zakładowym
wynosi 90,27 oń, zaśliczba waznych głosów wyniosła |2.967.II5, prry czym liczba

głosów',za,,12.967.II5,,,przeciw''. 0, ,,wstrzymujących
się''_ 0

UCHWAŁA NR 13l20t5
Zwy czajnegoWa In egoZgr omadzeni a Akcj onari usry

spółkiEKoBox s.A.

z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawiewyrażrcniazgody na ubieganiesię o dopuszczeniei wprowadzenie
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę
Papierów Wartościowychw Warszawie S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki EKoBoX S.A, w zwiqzku z
planowanym przeniesieniem notowań akcji Spółki z rynku alternatywnego
NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościovyychw Warszawie
S.A. oraz obowięzkiem wynikającym z art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 |ipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkachpublicznych (Dz. U. nr 1'84poz.
1539 wraz z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:...........

$ 1.
I.Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraza zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowychw Warszawie S.A. 2.000.000(dwóch milionów) akcji zwykĘch na
okaziciela serii B spółki EKoBoX s.A., o wartościnominalnej 0,I0 Zł (dziesięć
groszy) kazda oraz 1.826.000 (milion osiemset dwadzieściasześótysięcy) akcji
zwykĘch na okaziciela serii C społkiEKoBoX S.A o wartościnominalnej 0,I0 zł
(dziesięćgroszy) kaida.---2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
czynności faktycznych i prawnych, które będę zmierzaĘ do dopuszczenia i
wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym ptzez Giełdę
Papierów Wartościovvychw Warszawie S.A. 2.000.000 (dwóch milionów) akcji
zwykĘchnaokaziciela serii B spółki EKoBoX S.A., o wartościnominalnej 0,10 zł
(dziesięćgroszy) kaŻda oraz I.826.000 (milion osiemset dwadzieściasześótys!gq:).akcji zwykĘch na okaziciela serii C spółki EKoBoX S.A o wartościnornina!Ę;.,ł-r
0,I0 zł'(dziesięćgroszy) kaŻdaw tym do:
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zł'oŻeniaodpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeńdo Komisji
Nadzoru Finansowego' w szczegóInościmajęcych na celu uzyskanie decyzji w
sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki oraz ewentualnych
aneksów,
złozeniaodpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeńmajęcych na
celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy
Papierów WartościovYych
w Warszawie S.A. akcji Spółki'
podjęcia wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych
zwi4zanych z procesem przeniesienia notowań akcji Spółki Z rynku
NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościolvych w
WarszawieS.A.--$2
W przypadku zarejestrowania przez właściwy Sad zmiany Statutu Spółki
podlagającej na obnizeniu wartości nominalnej kaŻdej akcji Spółki o wartości
nominalnej 0,10 z} (dziesięćgroszy) zakaidą akcję do wartościnominalnej 0,02 zt'
(dwa grosze)zakażdq akcję,przy jednoczesnymzwiększeniu ilościakcji bez zmiany
wysokościkapitałuakcyjnegoSpółki (tzw, split akcji) w stosunku 1:5:-.-.--|) Zv,ryczajneWalne Zgromadzenie wyraŻa zgodę na dopuszczenie....
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościolvychw Warszawie S.A. l0.000.000 (dziesięciu milionów)
akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EKoBoX
s.A., o wartości
nominalnej0,02 z} (dwa grosze)każdaoraz9.130.000(dziewięó milionów sto
trzydzieścitysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki EKoBoX S.A
o wartościnominalnej0,02 zł (dwa grosze)każda;-.-.
2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie upowaznia Zarząd Spółki do podjęcia
wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzaĘ do
dopuszczeniai wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
ptzez Gietdę Papierów Wartościo}vychw Warszawie S.A. 10.000.000
(dziesięć milionów) akcji zwykĘch na okaziciela serii B spółki EKoBoX
S.A., o wartościnominalnej 0,02 zł (dwa grosze) kaŻda oraz 9.130.000
(dziewięć milionów sto trzydzieścitysięcy) akcji zwykĘch na okaziciela serii

C spółkiEKoBoX
.'' .,-,----,'tym do:-------_-.--'-;-*.:

.-

t

nominalnej0,02 ń (dwa grosze)kaida w
S.A o wartości

zł.oŻeniaodpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeńdo
Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności maj4cych na celu
L4

uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzeniaprospektu emisyjnego Spółki
oraz ewentualnychaneksów,
zł.oienia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń
mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym Giełdy Papierów Wartościowychw Warszawie S.A. akcji
Spótki'...
podjęcia wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych
związanych z procesem przeniesienia notowań akcji Społki z rynku
NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowychw
Warszawie S.A.---

$3.
Uchwałaobowięzujeod dnia podjęcia..
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

w związku Z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem sprzeclwow,
Przewodniczący zantknąt obrady Zv,ryczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
$ 2. Koszty sporządzeniaaktu ponosi Spółka.--$ 3.Wypisy wydawaó spółcei akcjonariuszomw dowolnych ilościach
$ 4. Pobrano taksy notarialnej na podstawie rozp.Min.Spraw z dnia 28.06.2004r.
(Dz.U. Nr 148,poz. 1564)_ Z $ 9 _ 1.000złotychorazzart.4l ustawyo podatkuod
towarów i usŁug z dnia 11.03.2004r(Dz.U.Nr 54 poz.535) podatku vAT 23%
w kwocie 230 zlotych.-------Razem pobrano:I.230 zł (eden tysiąc dwieścietrzydzieściz}otych)
Powyzsze opłaty nie obejmują kosztów wypisów (odpisow) niniejszego aktu
notarialnego, za które pobrane zostaną optaty zarejestrowane pod odrębnymi
numerami Repertorium A, ponadto podstawaprawna ich pobrania zostanie podana
na kazdvm znich oddzielnie.

Akt ten odcrytano'prryjętoi podpisano
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oryginał aktu podpisali:
1. Jerzy Suchanski. Przewodniczący Zgtomadzerua
Gtzegotz Arczyński . notariusz
REPERTORIUM A
381TI2OT5
Notariusz ClrzegorzArczyński wydaje wypis aktr'rnotarialnegoEKoBoX s.A.
Pobranotaksynotarialnejzmocy $12rozp.Min.Spraw.zdn.28.06.2004r.(Dz.U.Nr
148
90 ń orazz art.4|ustawyo podatkuod towarówi usfugz dn.11.03
podatkuvAT 23 oń w kwocie _20,70zf,
Kielce dn.27.05.2015
r
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