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I(ancelaria Notarialna

Agn ieszka Zalewska-Fowler
NOTARIUSZ

00-764 Warszawa, ul.Jana III Sobieskiego l04 1ok.7

NlP:521-106-46-89
rel', 2ż 843-10-14, fax. 22 305-78-5 l

e-mail : zalęwskafowler@notariusze.waw. pI

www.notariusz-azfbwler.pl

Repertorium A nr 1318/2015

AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące piętnastego roku (28,05-2015) w
siedzibie Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. przy ulicy Jana III Sobieskiego
110 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod
fi.-ą MINERAL MIDRA|{GE Spółka Akcyjna z siędzibą w Warszawie
(adres: Warszawa (00-764) ulica Jana III Sobieskiego 110, NIP 526,26-75-144),
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000300429, co potwierdza wydruk z bazy Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego udostępnionej na stronie

Ministęrstwa Sprawiedliwości, zawierający informację odpowiadającą odpisowi
aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 kwietnia 2014 roku (pobrany

na podstawtę art.4 ust.4a ustawy z dnia 20 sierpnl,a 1997 roku o KRS (tekst
jednolity Dz. IJ. z 2OI3 roku poz.1203) według stanu na dzięh 28 maja 2015

roku. Agnieszka Zalewska-Fowler Notariusz w Warszawie, prowadząca

Kancelarię Notarialnąprzy ulicy Jana III Sobieskiego 104 1ok.7 w Warszawie,

sp or ządzlła z nintejs z e g o Z gr omadzeni a : - - - - - -

PRoToKoŁ
§1. ZwyczEne Walne Zgromadzęflre Akcjonariuszy Społki pod firmą

MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedztbą w Warszawie otworzył
pan Tomasz Mateusz Lewicki - Prezes Zarządu tej Spółki, informuj ąc żę na

dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołanę w siedzibie SPołki

Zwyczalne 
- 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod ftrmą

MINERAL MIDRANGE, Społka Akcyjna Z siedzibą w Warszawie, Z

następuj ącym porządkiem obrad:----

1. Otwarcie obrad Walnego ZgromadzęnlaAkcjonariuszy._____

2. wybór przewodn iczącego walnego zgr omadzenia Akcj onariuszy

3. Stwierd zęnię prawidłowolci zwołania Zgromadzęnia oraz jego zdolnoŚci

do podejmowania uchwał.--
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------- 

;



5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z

działalnoścl za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu,
rachunku zyskow i strat, rachunku przepływów pienię Znych, zestawienia
zmlan w kapitale własnym Społki, rvniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku za rok obrotorłl 2014, oraz dodatkowych informacji i
wyj aśnień za rok 20 I 4.-----

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchri,ah,rv sprarł,ie zatwlerdzenta sprawozdania
Zarządu z działalności Społki za 20l4 rok.-------

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchrvah- rv sprawię zatwięrdzęnia sprawozdania
finansowego Społki za 201-1 rok, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, ',z 

-rachunku przephrł,olv pienięznych, zestawienia zmian w kapitale .{'
Txrłącn,(złi §nńłLi cn,qz Acrrfątl.nrx,rrnh infnrnronii-i .r^.ioć-ia{, oo rnlz )fi1 A i'. "."'własnyrn Społki, oraz dodatkorvych informacj i i wyj aśn teń za rok 20 I 4.---..'" ''J vrl lrllvllllavJl r yvJJa9lrrvrl !a tvl\ Lv La.---l ,,,: ,}

9. Podjęcie uchwał rv spralvie udzielenia władzom Społki absolutorium Ź,-,i ',:

wykonywania oborł,iązkórł, za rok 2014.-----
10. Podjęcie uchwaĘ rł,sprarvie podziałuzysku za2O14 rok.--- ---- ''lh'" }
11. Podjęcie uchwał1, \\, sprawie powołąnia nowego członka Rady

Nadzorczej Społki.
12. Podjęcie uchwa§ rł, sprawie zmiany §5 Statutu Społki.---
13. Podjęcie uchrvaĘ \\, sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

Mineral Mindrage S.A. na rok 2015.--------
14. Podjęcie uchrł,aĘ, rr- sprawie umorzenia akcji nabytych przęz Spółkę a

niewykorzystan},ch rv Programie Motywacyjnym na rok 2014.-----
l 5 . Zamkni ęc i e o brad Walne g o Zgr omadzęnia Akcj onariu szy. - - - - -

§2. Prezes Zarządu MINIERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna w Warszawie -
Pan Tomasz Mateusz Lewickt zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru
Przewo dn i c ząc e _9o Zwy czajne go Waln e go Z gr omadzęnia Akcj onari u s zy : - - - -

Uchwała Nr 1

Zw y czajne g o Waln ego Zgr om a dze n ia Akcj o n a ri u szy
MINERAL MIDRA|{GE Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: w}rboru przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Walne Zgromadzęnie Akcjonariuszy Społki pod firmą MINERAL MIDRANGE
S.A. w Warszawie wybiera na Przęwodniczącego Zgromadzenia Pana Marka
Stanisława Wojtachnia.-------

uchi.ł,ała została podjęta w głosowaniu
pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto
stanorł,i 74,30ń głosow obecnych na

jawnym przy I.567.I27 Qeden milion
dwadzieścia siedem) głosach ,,za", co
Zgromadzeniu, przy braku głosów

,rprzeCiw"



-,/
:},

§3. Pan Marek Stanisław Wojtachnia oświadczył, ze wybór ten przyjmuje.-------
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obęcności na dzisiejszym
Zwyczajnym Walnym Zgromadzęniu Akcjonariuszy MINERAL
MIDRANGE S.A. i podpisał są.--------

Przewo dn iczący o świadczył następn ie, że : - - - -

- Walne Zgromadzęnie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art.395 Ksh i nikt z
obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącęgo odbycia Walnego Zgromadzenia
ani wniesienia poszczęgólnych splaw do porządku obrad,

-. ,])rou dzisiejszym Walnym Zgromadzęniu Akcjonariuszy reprezentowanych jest

,-., i' ŻitOS,ZOO (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset szęśódzięsiąt sześć) akcji i
,- ._]_- t, i-:l. § ) §łPsow, co stanowi 37,20^ kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby

',,,,.l dłbsow._______l :' ',' vl
.:1

}| walne zgromadzęntę Akcjonariuszy zdolne jest do podejmowania uchwał w
sprawach obj ętych porządkiem obrad.-

§4. Przewodniczący Zwyczalnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zarządził podjęcie uchwał: w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz

w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad, na dzisiejszym
Zgromadzeniu.----

Zwyczajne Walne Zgromadzenię Akcjonariuszy podjęło uchwałę o
następującej treści:

Uchwała Nr 2
Zw y czajnego Wal n ego Zgr om a dzen ia Akcj o n a ri u szy

MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE
Warszawie powołuje na dzisiejsze Zgromadzenię Komisję Skrutacyjną

S.A. w
w osobie

pana Marcina zantonowicza.

Przewodniczący stwierdził, ze uchwńa została podjęta w głosowaniu jawnym

przy L622.t jl 6eaen milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące sto trzYdzieŚci

iziówięć) głosacir ,,zd", co stanowi76,9%0 głosów obecnych naZgtomadzentu,

przy braku głosów ,,przeciw'

Uchwała Nr 3
Zwy czajnego Wal n ego Zgr om adze n ia Akcj o n a ri u szy



MINERAL MIDRAI\GE Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Walne Zgromadzęnie Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A. w
Warszawie niniejszym przyjmuje zaproponowany na dzięń dzisiejszy porządek
obrad Walne go Z gr omadzenia Akcj onariu s zy. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, ze uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt szeŚĆ)

głosach ,,zd", co stanowi I00% głosow obecnych na Zgromadzeniu, przy braku
gło sów,,,przeciw", or az,,wstrzymuj ących s i ę" . - - - -- -

§5. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zar ządził p o dj ęc i e uchwał obj ętych p orz ądki em o brad Z gr omadzenia: - -, - - - -

Walne Zgromadzęnle Akcjonariuszy podjęło uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 4

Zwy czajnego Wal n ego Zgr om a dzen ia Akcj on a ri u szy
MINERAL MIDRA|{GE Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawi ę1 zatwierdzenla sprawozdania Zarządu z działalności Sgołki w 2014

roku

Na podstawie aft.393 i aft.395 §2 pkt.1 Kodeksu społek handlowych uchwala się

co następuje:-------

§1

Walne Z gr omadzęnię Akcj onariuszy zatwięr dza sprawo zdanię Zarządu SPołki

MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie z dziŃalnoŚci tej Społki w 2014

roku, obejmujące okres działalności Zarządu od 1 stycznta 2014 roku do 31

grudnia 20 l 4 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życte z dniem podjęcia,-

Przewodniczący stwierdził, ze uchwŃ,a została podjęta w głosowaniu jawnym

przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdzięsiąt sześć)

głoiacn ,,z&,,, co stanowi IOó% głosów obecnych na Zgromadzentu, przy braku

głos o*,,prze ciw", or az,,wstrzymuj ących si ę", - - -- - -



Uchwała Nr 5

Zw y czajnego Wal n ego Zgr om a dzenia Akcj o n a ri uszy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

zbadanego przez biegłego rewidęnta oraz sprawozdanta Zarządu z
działalności Społki za 2014 rok

Na podstawie ar1.393 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się

co następuje:-------

§1

., -*]_-_Walne Zgromadzęnie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią RadY
,'' -' - . Ędzorczej wobec sprawozdania finansowego Społki za 2014 rok, zbadanego

. ' , rp,rŻęz biegłego rewidenta, postanawia zatwięrdzię sprawozdanie finansowe'1 
.,; §bolt i MINERAL MIDRANGE S.A. w Warszawie za rok obrotowy 2014, na

,t \\ ,_.' r.iOl" składają się:------- ---------:--

Ą '*- ' , " 1) bilans Społki sporządzony na dzięń 31 grudnia 2014 rok zamykający
\I { - :: się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3.689.292,43 (trzy miliony

\\ sześóset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa
i 43 l I00) złotych,---------

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia2014 roku do 31 grudnia

2Ol4 roku v,,ykazujący zysk netto w kwocie 549.822,14 (pięćset

cztęrdzieści dziewięó tysięcy osiemset dwadzieścia dwa i 141100)

złotych, oraz przychody netto ze sprzedaży w kwocie 9.857.654,29
(dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy szeŚÓset

pięćdzies iąt cztery i 29 l I0 0) złotych,---------
3) sprawozdantę zprzepĘwu środków pieniężnychwykazujące w okresie

od 1 stycznl,a2014 roku do 31 grudnia 2014 roku przepływy środków
pienięzny ch z dzińalności operacyjnej w kwo cię 242.57lo7t (dwieście

cztęrdzieści dwa tysiące pięóset siedemdziesiąt jeden i7Il100) złotych,

z działalności inwestycyjnej w wartości ujemnej 998,47 (dziewięćset

dziewięćdziesiąt osiem i 47lI00) złotychi z działalności finansowej w

wartości ujemnej 44.528,42 (czterdzieści cztery tysiące pięćset

dwadzieścia osiem i 42l I00) złotych,---------
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014,

sporządzone na dzięń 31 grudnia2OI4 roku, wykazujące się wafiością

,J.*.rą 1.505.406,08 fieden milion pięćset pięć tysięcy czterysta sześć i

08/100) złotych,--
5) informacja dodatkowa złożona z wprowadzenia do sprawozdania

fi nansow ego oraz dodatkowych informacj i i wyj aśnień

§2

Uchwała wchodzi w życte z dniem podjęcia,-

l

l
t

n

))

u



Przewodniczący stwierdził, ze uchwńa została
przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy

podjęta w głosowaniu jawnym
siedemset sześcdzięsiąt sześć)

głosach ,,zd", co stanowi r00% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku

głosów,,przeciw", oraz,,wstrzymujących się"

Uchwała Nr 6

zw y czajnego wal n ego zgr om a dzen ia Akcj o n a ri u szy

MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie. udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania

oUowiązków w roku

Na podstawie ar1.39 3 i art.395 §2 pkt.3 Kodeksu społek handlowych uchwala się 
,,,." 

,

§1 l*
Walne Zgromadzęnie Akcjonariuszy Społki MINERAL MIDRANGE S,A, w,,Walne Zgromadzęnie Akcjonariuszy SPołkt MINI]KAL lvlllJl(1\l\.\Jr, D,la, W\\,/i

Warszawi., po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami dotyczącyml \
działalności Śpółki za rok żol4 i ich zat:wlerdzeniu, udziela panu Tomaszowt

Lewickiemu absolutorium z wykonania obowtązków członkaZarządu za okres

od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku._____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,-

Przewodniczący stwierdził, ze uchwała zostńa podjęta w głosowaniu tajnym

przy I.028.ż66 fieden milion dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt

,r.Se; głosach ,,)u", co stanowi 48,80ń głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy

braku głosow,,przeciw'

Uchwała Nr 7

ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie. ućlzielenia człoŃowi zarządu spółki absolutorium z wykonvwania

obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie afi..393 i art.395 §2 pkt.3 Kodeksu społek handlowych uchwala się

co następu;e:

Wly'

§1
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K-"* sprawie:

Walne Zgromadzęnle Akcjonariuszy Społki MINERAL MIDRANGE S,A, w

Warszawi., po Zapoznaniu się Z przędstawionymi materiałami dotyczącymi

działalności Śpółki za rok 2OI4 i ich zatwięrdzeniu, udziela Panu Markowi

Wojtachnia abiolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu za okres

od Ónia 1 stycznia 201,4 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku._____

§2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia,-

Przewodn rcząey stwierdził, ze uchw ńa została podjęta w głosowaniu tajnym

przy r.567.i77 fieden milion pięóset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto

dwadzieścia siedeń) głosach ,,z&", co stanowi 74,30ń głosów obecnych na

Zgromadzeniu, przy braku głosów ,,przeQlw'

Uchwała Nr 8

Zwy czajnego Wa l n ego Zgr oma dzenia Akcj o n a ri u szy

MINERAL MIDRANGE Spół_ka Akcyjna
z dnia 28 maja ż0l5 roku

udzielenia członkowi Rad],, Nadzorczej Spółki absolutorium z

w}rkonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie aft.39 3 i art,395 §2 pkt.3 Kodeksu społek handlowych uchwala się

co następuje:-------

§1

Walne Zgromadzenre Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. w

warszawie udziela panu Robertowi Twarowskiemu absolutorium z wykonania

obowiązków przew odniczącego Rady Nadzorcz ej za okres od dnia 1 stycznia

2014 roku do dnia 31 grudnia2013 roku,---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,-

Przewodniczący stwierdził, ze uchwała zostŃa podjęta w głosowaniu tajnym

przy 2.108.7Ó6 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześódzięsiąt sześć)

głosach ,,zz", co stanow i I0O% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku

głosOw,,przeciw", oraz,,wstrzymujących się",------

n

lt
}

Uchwała Nr 9

Zwy czajnego W al n ego Zgr orn a dze n ia Akcj o n a ri u szy- 
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2015 roku



Wsprawie;udzieleniaczłonkowiRad),NadzorczejSpółkiabsolutoriumz
wykon},wania obowiązków w roku obrotowym 2014

Na podstawie art.393 i art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się

co następuje:-------

§1

Walne Zgromadzęfie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S,A, w

Warszawie udziela Panu Marcinowi Zantonowiczowi absolutorium z wYkonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku

do dnia 3 1 grudni a 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia,-

Przewodniczący stwierdził, ze uchwała zostŃa podjęta w głosowaniu tajnym

przy t.622.tjl 6eaen milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzielci,,,
^dziówięć) 

głosach ,,z&", co stanowi 76,90^ głosów obecnych na Zgromadzeniu,

pr zy bi akĘło s ów',,pr z,e ciw

Uchwała Nr 10

ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: ,rdzielenia członkowi Radv Nadzorczej spółki absolutorium z
' 

ńkorrlr*urriu obo*iurkó* *.oku ob.oto*rr_ 2014

Na podstawie art.393 t art.395 §2 pkt.3 Kodeksu społek handlowych uchwala się

co następuje

§1

Walnę Zgromadzęnie Akcjonariuszy Społki MINERAL MIDRANGE S,A, w

Warszawię udziela panu Wiesławowi ponto absolutorium z wykonania

obowiązkow członka Rady Nadzorczej za okres od dnia i stycznia 2014 roku

do dnia 3 1 grudni a 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dntęmpodjęcia,-

Przewodniczący stwierdził, ze uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

przy 2.i08.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć)

głosach ,,zd" , co stanow i IOÓ% głosow obecnych na Zgromadzeniu, przy braku

_iło, o*,,przeciw", or az,,wstrzymuj ących s i ę", - -- - --

'' 
]:

!

$,l .r

,Ł,,k
nt] \ ,lrl

l\



n
i)
u

Uchwała Nr 11

Zw y czajnego Waln ego Zgr om a dze nia Akcj o n a ri u szy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 20 14

Na podstawie art.393 i art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się
co następuje:-------

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A, w
Warszawie udzięIa Panu Pawłowi Stupak absolutorium z wykonania-ł;;ębowiązkow 

Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 10 kwietnia 2014 roku
}- 1, d.o dnia 3 1 grudni a 2014 roku.-----

,a! ,, .-.\,;;. )_ ,, t":ł'- \,:i §2

,,ilJ'chwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Przewodniczący stwierdził, ze uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć)
głosach ,,zd", co stanowi r00% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku
głosów,,przeciw", oraz,,wstrzymuj ących się". ------

Uchwała Nr 12

Zwy czajnego Waln ego Zgr om adze n ia Akcj o n a ri u szy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
w}rkonywania obowiązków w roku obrotow}rm 2014

Na podstawie art.393 i art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się

co następuje:-------

§1

Walne Zgromadzenię Akcjonarllszy Społki MINERAL MIDRANGE S.A. w
Warszawie udziela Panu Michałowi Skruch absolutorium Z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku

do dnia 31 grudnia2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniempodjęcia.-



przewodn rczący stwierdził, ze uchw ńa została podjęta w głosowaniu tajnym

przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset szęśćdziesiąt sześć)

głosach ,,Zd",co stanowi 10Ó% głosów obecnych naZgromadzeniu, przy braku

gło ro*,,pr zeciw", or az,,wstrzymuj ących s ię", - - - - - -

Uchwała Nr 13

Zwy czajne go W a l n ego Zgr om adze n ia Akcj o n a riu szy

vrixnnłL MIDRANGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie, udzielenia członkowi Radv Nadzorcze_i Spółki absolutorium z
'*vkonu*aniuobowiązkówwrokuobroto*vm2014

Na podstawię art.393 t art.395 §2 pkt.3 Kodeksu społek handlowych uchwala się

co następuje:------- ,ł-:1-
§l /',' ,|i

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Społki MINERAL MIDRANGE S,A, ńł i ,,Ti

Warszawie udzięIa panu piotrowi- xadotst iemu absolutorium i yT:T,li: \ni,.
obowiązków Członka Rady NadzorczęJ za okres od dnia 1 stycznta żUlĄ,o\ Ą,rr
do dnia 10 kwietnia}Ol4 roku.-- '*:'i Ę/

§2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia,-

przewodn rczący stwierdził, ze uchw ała została podjęta w głosowaniu tajnym

przy 2.108.766 1J*u miliony sto osiem tysięcy sl,d:T_^"l:i:,^*"::3:,,^,.T_,]pILy L,IV.,/w\, \ 
|osów obecnych naZgromadzentu, przy braku

głosach ,,zd" , co stanowi I00% gĄ

iło ro*,,,prr""i*", oraz,,wstrzymuj ących s i ę", - - -- - -

Uchwała Nr 14

Zw y czajne go W a l n ego ZEr oma*, 1iu 
Akcj o n a ri u szy

rvrixnnłL MIDRANGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja żOts roku

w sPrawie: przeznaczenia z}isku Spółki za rok obrotow}, 2014

Napodstawieart.395§2pkt.2Kodeksuspołekhandlowychuchwalasięco
następuj e :-----------

§1

Walne Zgromadzęnię Akcjonariuszy Społki MINERAL MIDRANGE S,A, w

warszawie, po rozpatrzeniu wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz

po zapoznaniu się ż opinią Taly. 
Ńudror.,!; społki, postanawia zysk Społki za

rok obrotowy 20ił *,t*ócie 549.82ż,l41pięeset czięrdzięŚci dziewięĆ tYsięcY
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osiemset dwadzieścia dwa i r4lI00) złotychprzeznaczyó według następujących
zasad:----
a) kwotę 189.8ż2,14 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia

dwa i 141100) złotychna kapitał zapasowy;-----------
b) kwocie 360.000,- (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych na wypłatę

dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w ten sposób, że:--------
i) w podziale dywidendy według stanu na dzień podjęcia uchwĄ uczestniczą
3 .659.209 akcje i nakażdą akcję przysługuje dywidenda w kwocie 9 groszy,--
ii) dzień dywidendy ustala się na 2lipca2015 roku,-----
iii) dzień wypłaty dywidendy ustala się na 16 lipca 2015 roku,-----

c) w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne Spółki nabyte przęz tę Spółkę.---

§2

Uchwała wchodzi w życle z dnięm pocljęcia.-

-;,--., Przewodniczący stwierdził, że uchwała zostŃa podjęta w głosowaniu jawnym

t,,).przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześódziesiąt sześć)

.;..:.1\r' g}{osach ,,zd", co stanowi IaO% głosórł, obecnych na Zgromadzeniu, przy braku
:1 1l',,J ,,,n i s|osów,,przeciw", oraz,,wstrzymujących się".------

Uchwała Nr 15

Zwy czajnego Wa ln ego Zgr om a dze n ia Akcj o n a ri u szy
MINERAL MIDRAI{GE Spółka Akcyjna

z dnia 28 maia ż0l5 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Walne Zgromadzęnie Akcjonariuszy Społki MINERAL MIDRANGE S.A. w
Warszawie z dniem dzisiejszym powołuje Pana Sławomira Wrzaska na Członka
Rady Nadzorczej Spółki i powierza jemu pełnienie tej funkcji.----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Przewodniczący stwierdził, ze uchwała zostńa podjęta w głosowaniu tajnym
przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześó)
głosach ,,zz", co stanowi I00% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku
głosów,,przeciw", oraz,,wstrzymujących się".------

Uchwała Nr 16

Zwy czajne go Wal n ego Zgr om a dze n ia Akcj o n a ri u szy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja ż015 roku

co

i.W
oraZ
,J Za

;ięcy
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W Sprawle: zmiany §5 statutu spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzęnie Akcjonariuszy Społki MINERAL
M1DRANGE S.A. z siedzibą w 'Watszawię zmięnia §5 Statutu SPÓłki w tęn

sposób, ze uzyskuje on następujące brzmienie:-----------

,,1. Kapitałzal<ł.adowy wynosi 567.616,60 (pięćset szęśódziesiąt siedem tYsięcY

pięóset szesnaści e złotychi 60lI00) złotych.---------

2. Kapitał zakładowy dzie|i się na: ----

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartoŚci

nominalnej 10 dziesięć groszy każda akcja,-----

b) 676.166 (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto szeŚĆdziesiąt szeŚĆ) akcjio/o.roo(SZęS0scLSlęu§rlluZr§§ręLJZ!JvLJDrYwJoLV9!vJvg/'.^'1^

zwykĘch na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 10 groszv każda /" /',, ,,

i.\
3L ..- .Ńr.. .

|l\,..

Uchwała wchodzi w życie z dnięmpodjęcia,- ',fr',
Przewodnrczący stwierdził, ze uchwŃa została podjęta w głosowaniu tajnym

§2

{

przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy
głosach ,,zd", co stanowi |00% głosow obecnych

siedemset szęścdzięsiąt sześć)

na Zgromadzentu, przy braku

głosow,,przeciw", oraz,,wstrzymujących się"

Uchwała Nr 17

ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: przyjęcia Programu Motvwacyjnego Społki MINE,RAL

MIDRANGE S.A, na rok 2015

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Społki MINE,RAL MIDRANGE, S,A, w

Warszawie podj ęło uchwałę następuj ącej treści :

MającnacelustworzenieWSpołceMINE,RALMIDRANGES.A.
mechanizmów motywujących członkow zarządu społki, kluczową kadrę

menadzerską, juk równi,ęz pracowników i wspołpracownikow o istotnym

znaczen')aru spJłr.i, Jo p"ajęcia i przeprow alzenia działai PozwalającYch na

długotrwały *rrost wartóści MrNElRAi NnonłxcE S,A, oraz jej rozwóy,

12
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u

Walne Zgromadzenlę Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Regulamin Programu

Motywacyjnego MINERAL MIDRANGE S.A.--

Koszty związane z rozliczeniem akcji własnych w ramach Programu

Motywacyjnego (m.in. rożnica między ceną nabycia akcji, a sprzedaży oraz

koszty tych transakcji) zostaną rozliczonę z kapitałem rezerwowym, a Po
wykorzystaniu całego kapitału rezerwowego z kapitałem zapasowym.----------_--

Podstawowe załozenia Programu Motywacyjnego:-----------

Progrum MoĘwacyjny Minergl Midrange S.A. na rok 2015

1. Program MoĘnuacyjny (,,Program") jest skierowany do członków Zarzqdu

Spó{lci oraz do wybranych pracowników i wspołpracowników Mineral
Midrange S.A. (,,Spółka"), których wWad uznany zostanie za znączqcY dla

wynikóń, przyszłego rozwoju oraz rentowności Spółki, a takze ktorzY będq

_ ,_']}. W ramach Programu przewiduje się zbycie przez Mineral Midrange S.A.
, 
;i,,,: §rółke na rzecz uprawnionych osob|00.000 akcji Spółki.---

,|:: }j.:}Akcje oferowane tlprawnionym osobom pochodzq z akcji nabyĘch przez

l./ , / 
, iSpałtęw celu egzekttcjiwierzytelności Społki (,,Akcje"),---------

Ą'.- , .l''

iŁ,- "ą (Jczestnikami Programu sq członkowie Zarzqdu Spółki, pracownicy SPÓłki
\r\ oraz osoby wykołlttjqce osobiście usługi ną rzecz Spółki jeżeli odPowiednio

osoby te-pełniq fttnkcję w organąch Społki, sq pracownikąmi Społki lub

współpraiorriiorti Społki co najmniej 3 lata przed datq ustalenia listY osob

uprawniony c h (,, LIcz e s tnik " ) . -- ----

5. Realizacja Programu w roku obrotowym 2015 nastqpi po zatwierdzeniu

przez Wńlne Zgiomadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego SPÓłki

zą poprzedni rok obrotowy ąle nie poźniej niż do j0 czet'wca 20 ] 5 roku,-------

6. Zarzqd Spółki przedstawi Radzie ]r{ądzorczej Spółki listę osob uprawnionYch

(,,Lista Uprawnionych") zawierąjqcq propozycję osob przeznaczonych do

objęcia Akcji ze wskazaniem liczby Akcji proponowanych do zaoferowania

poszczegolnym osobom.

7. Rada ]Vadzorcza zatwierclzi względnie odmowi zatwierdzenia LisĘ ncl

najblizszym posiedzeniu Rady. Ir-.a posiedzeniu Rady ktorego Przedmiotem
b|arre zatwibrdzenie Listy Llprawnionych zostanie zaproszony Zarzqd celenl

wprow adzania o dp ow iednich modyfikacj i lis Q,

8. Rada lrladzorcza po zatwierdzeniu uchwałq LisĘ (JprawnionYch Przekaże jq

Zarzqdowi i zobowiqze Zarzqd do niezwłocznego zawiadomienia Llczestników

o fakcie umieszczenia ich ną Liście r_}prawnionych.____,

g. Zarzqd jest uprawniony do ząwieszenia realizacji Programu; w takim

przypadku zarzqd jest Źobowiqzany do przedstawienia Radzie Nadzorczej

pisemnego wyjaśnienia poridó, tego zaniechąnia na najbliższym,

lL
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wypadajqcym po terminie
p o s i e dz eniu Rady I',i adz or c z ej .

realizacji Programu (wskazanym w pkt.5)

10. Zarzqd, w terminie wskazanym w pkt.S, jest uprawniony do zbycia Akcji
(Jczestnikom wymienionym w Liście (Jprawnionych, za cenę 0,0] zł (l grosz)

za ] Akcję Spółki. Zarzqd jest uprawniony do zbycia Akcji uprawnionej

osobie, Ó ttn- dana osoba zawrze ze Spółka umowę, na podstawie której

zobowiqze się do niezbyvania nabyĘch w ramach Programu Akcji przez

okres 2 lat. Akcje będq przeka4łvane Osobie (Jprawnionej co hłartał
zgodnie z harmónogramem będqcym załqcznikiem do umowy sprzedaĄ

Akcji,----

11. Zarzqd jest uprawniony clo rozłożenia ceny Akcji na raty na olcres nie

dłuższy niż dwa lata od chwili nabycia akcji przez osoby uprawnione, z

ząstrzeżeniem iż rozłozenie na raty ceny Akcji uzaleznione będzie od

przyjęcia przez uprawnionq osobę zobowiqzania do pozostawania przez
-prńLór"iitn* 

lub wspołpracownikiem Spółki aż do momentu spłaĘ ceny

sprzedazy Akcji.

w przypadku nie zawarcia przez osoby uprawnione do objęcia Akcji umo

,piruiiry Akcji w terminii wskazanym w pkt.5 Zarzqd może zaoferowa.ć

ńiusprre'done Akcje pozostałym osobom zamieszczonym na Liście

LIprawnionych.

l j. program wchodzi w zycie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,-

12.

Przewodniczący stwierdził, ze uchwała zostŃa
przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy
głosach ,,,zd", co stanowi I00% głosów obecnych

podjęta w głosowaniu tajnym
siedemset sześćdziesiąt sześć)

na Zgromadzentu, przy braku

głosów,,przeciw", oraz,,wstrzymujących się"

Uchwała Nr 18

ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja ż015 roku

w sprawie: umorzenia akcji Społki

§1

Walne Zgromadzęnię Akcjonariuszy Społki MINERAL MIDRANGE, S,A, w

Warszawie podj ęło uchwałę następuj ącej treści :

14



Pozostałe akcje nabyte przęz Spółkę MINERAL MIDRANGE S.A. w celu
egzekucji wierzytelności Spółki a niewykorzystane w Programie
Motywacyjnym na rok 2014 orazProgramie Motywacyjnym na rok 2015 Walne
Zgromadzenię Akcjonariuszy Społki postanawia przeznaczyć do umorzenia.
Koszty związane z umorzeniem akcji własnych zostaną rozllczone z kapitałem
rezerwowym) a po wykorzystaniu całego kapitału rezerwowęgo z kapitałem
ZapaSowym.--------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dnięm podjęcia.-

Przewodniczący stwierdził, ze uchwńa została podjęta w głosowaniu tajnym
przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześódzięsiąt sześć)
głosach ,,z&", co stanowi I00% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy braku

_.__',,'Eło s ów,,przeciw", or az,,wstrzymuj ących się". - -- - --
,\

***

n
!)

u

Wobec Wezerpania porządku obrad Przewodniczący zamkn$ Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S.A.
w Warszawie.------
Notariusz ustaliła tozsamość Przewodniczącego Marka Stanisława
Wojtachnia, syna Stanisława i Anny, legitymującego się dowodem
osobistym ASJ 518856 wamym do dnia 13 stycznia 2020 roku, PESEL
74101203659, zamleszkałego w Dąbrowie Chotomowskiej (05-123) przy
ulicy Kolejowej 34 L------

§7 Do niniejszego aktu załączono listę obecności.----

§8 Koszty tego aktu ponosi Spółka MINERAL MIDRANGE S.A. z siedzibąw
Warszawie.---------

§9 Koszty sporządzenia tego aktu wynosząi-----

1) taksa notarialna na podstawie §1 i §9 ust.1 pkt.2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 częrwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148 poz. 1564 zę zm.) w kwocie 900,-
(dziewięćset) złotych,--------

2) podatek VAT w wysoko ści 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U.
Nr 54 poz. 535) w kwocie 207,- (dwieście siedem) złotych.--

Razem:-- --LI07,- zł

Powyzsze opłaty nie obejmują kosztów wypisow tego aktu, które wraz z
podstawą prawną ich pobrania zostanąpodane nakażdym z ntch;___

Akt ten zostal odczytany, przyjyty i podpisany.----

W
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Ory ginał aktu p o dpis ał Przął o dniczqcy
a r uz c.7,| tli qca N a tar i us z

Włpis tenwydano _ Spółce MINERAL MIDRAI,łGE S.A. z siedzibqw Warszawie

Pobrano bwotę 90,_ złotlłcłl stosownie do §12 \azp.orzqdzenia 
Ministra Sprawiedliwości z

dnia 28 czerwcą 2004 roku w sprawie *ntiymalnyeh stawek talesy natarialy,9i @z, U, nr 48

poz. 1564 ze zm) o,ro, pndotżt rr.ąr w ńl,rnkisci 23oĄ to jest lcwotę 20,70 złorych, na

podstawie art.4] ustaw)) z dnia I ]_marca 20b4 rol!:ł q podatku od towarów i usług (Dz, U, nr

54 poz. 535 ze znt.) i zapisano do Rep, A pod ,, l5l9 lz015,_,____,_

Razem:____ 110,70 zł.------
Warszcłwa, dn,ia 28 maja 2015 rolw
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