
 

Uchwała Nr 1/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Sapling Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Konstancjusza Świredo. ------------- 

 W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 

39,60% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów 

„za” oddano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -------- 

. 

 

Uchwała Nr 2/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następu-

jący porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------- 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------------------------- 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,  --------------------------------- 

3. Sporządzenie listy obecności,  ------------------------------------------------------------ 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał, ---------------------------------------------------------------- 

5. Przyjęcie porządku obrad, ----------------------------------------------------------------- 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w ro-

ku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2015; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania 

zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finanso-

wego Spółki za rok obrotowy 2015 jak też wniosku zarządu co do pokrycia 

straty; ----------------------------------------------------------------------------------------  

8. podjęcie uchwał w przedmiocie: --------------------------------------------------------  

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2015;-----------------------------------------------------------------------------------------  

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; ---------  

c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2015 oraz z  badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozda-

nia finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; ---------------------------------------  

d) pokrycia straty; -----------------------------------------------------------------------------  

e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich ob-

owiązków w roku obrotowym 2015; ----------------------------------------------------  

f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -------------------------------------------  

g) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; -----------------------------  

h) zmiany przedmiotu działalności Spółki;  -----------------------------------------------  

i) zmiany Statutu; -----------------------------------------------------------------------------  

j) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D, po-

zbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji zmiany 

Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach 

podwyższenia kapitału zakładowego; --------------------------------------------------  

k) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. --------------------------------------------  

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------  

 W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 39,60% 

kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów „za” od-

dano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------  
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Uchwała Nr 3/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku  

obrotowym 2015 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie  art. 393 pkt 1 oraz 

art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, 

uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------ 

§ 1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie 

Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. ---------------------------------------------------- 

§ 2  

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

 W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 39,60% 

kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów „za” od-

dano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. ------------------ 

 

 

 

Uchwała Nr 4/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie  art. 393 pkt 1 oraz 

art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, 

uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------ 

§ 1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza spra-

wozdanie finansowe za rok 2015, na które składa się: ---------------------------------------- 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ----------------------------------------- 

2. dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego; ------------------- 
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3. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasy-

wów wykazuje sumę 7.665.374,23 zł (słownie: siedem milionów sześćset 

sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia trzy 

grosze); --------------------------------------------------------------------------------------  

4. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 

31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 818.237,44 zł (słownie: osiem-

set osiemnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych i czterdzieści cztery 

grosze); --------------------------------------------------------------------------------------  

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.012015 

r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 

834.913,16 zł (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzyna-

ście złotych szesnaście groszy); ---------------------------------------------------------  

6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. 

do dnia 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych net-

to o kwotę 204.957,35 zł (słownie: dwieście cztery tysiące dziewięćset pięć-

dziesiąt siedem złotych trzydzieści pięć groszy); -------------------------------------  

§ 2  

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

 W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 39,60% 

kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów „za” od-

dano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. 

 

 

Uchwała Nr 5/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 

Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki 

 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie  art. 393 pkt 1 oraz 

art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, 

uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------ 

§ 1 

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki 

w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.----------------------------------------------------- 

§ 2  

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

 W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 39,60% 

kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów „za” od-

dano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. ------------------ 

 

Uchwała Nr 6/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie pokrycia straty za rok 2015 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Ko-

deksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -- 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2015 rok w wy-

sokości 818.237,44 zł (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy dwieście trzydzieści sie-

dem złotych i czterdzieści cztery grosze) w całości z przyszłych zysków. ----------------- 

§ 2  

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

 W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 39,60% 

kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów „za” od-

dano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. ------------------ 

 

 

 



 6 

Uchwała Nr 7/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi  Zarządu 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 

395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwa-

la co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Pawlukowi 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.  ---------  

§ 2  

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

 W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.472.434 akcji, które stanowią 

25,84% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 10.472.434. Głosów 

„za” oddano 10.472.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. --------  

 

 

 

Uchwała Nr 8/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 

395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwa-

la co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Pani Agnieszce Jankowskiej 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.  ------------  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  -------------------------------------------------  
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 W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 12.017.468 akcji, które stanowią 

29,65% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 12.017.468. Głosów 

„za” oddano 12.017.468, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -------- 

 

 

Uchwała Nr 9/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 

395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwa-

la co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zofii 

Bieleckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.  

§ 2  

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

 W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 

39,60% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów 

„za” oddano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -------- 

 

Uchwała Nr 10/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi  Rady Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 

395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwa-

la co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 1 
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Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi 

Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obroto-

wym 2015.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2  

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

 W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 

39,60% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów 

„za” oddano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. --------  

 

Uchwała Nr 11/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 

395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwa-

la co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Ko-

morowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2015.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2  

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

 W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 

39,60% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów 

„za” oddano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. --------  

 

Uchwała Nr 12/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 



 9 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 

395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwa-

la co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konstancju-

szowi Świredo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obroto-

wym 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2  

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

 W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 

39,60% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów 

„za” oddano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. 

 

 

Uchwała Nr 13/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 

395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwa-

la co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie 

Pawluk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. ---- 

§ 2  

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

 W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 

39,60% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów 

„za” oddano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -------- 
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Uchwała Nr 14/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi  Rady Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 

395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwa-

la co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi 

Czaja absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.  

§ 2  

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

 W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 

39,60% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów 

„za” oddano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. --------  

 

Uchwała Nr 15/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi  Rady Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 

395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwa-

la co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi 

Procyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2015.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  -------------------------------------------------  
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 W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 

39,60% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów 

„za” oddano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -------- 

 

Uchwała Nr 16/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi  Rady Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 

395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwa-

la co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi 

Skaradzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obroto-

wym 2015.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 2  

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

 W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 

39,60% kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów 

„za” oddano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -------- 

 

 W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło jednogłośnie 

zmienić kolejność rozpoznawania punktów porządku obrad postanawiając, iż punkt 

dotyczący powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji zostanie rozpoznany 

jako ostatni. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Uchwała Nr 17/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki 

§ 1 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozszerzyć dotychczas prowadzo-

ną działalność gospodarczą Spółki o działalność w zakresie inżynierii i związane z nią 

doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z). ----------------------------------------------------------  

§ 2 

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki, dokonuje się zmiany §3 

ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----------------------  

„2. Przedmiotem działalności Spółki według PKD jest: -------------------------------------  

1) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z); ---------------------------  

2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2); ----------------------------  

3) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 

22.21.Z); ------------------------------------------------------------------------------------  

4) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z); -----------------------  

5) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z); ---  

6) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z); ---------  

7) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 

(PKD 23); -----------------------------------------------------------------------------------  

8) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z); --------------------  

9) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z); ----------  

10)  Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z); --------  

11)  Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 

25.29.Z); ------------------------------------------------------------------------------------  

12)  Produkcja wytwornic pary z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania 

gorącą wodą (PKD 25.30.Z); ------------------------------------------------------------  

13)  Produkcja silników i turbin z wyłączeniem silników lotniczych, samochodo-

wych i motocyklowych, (PKD 28.11.Z); -----------------------------------------------  

14)  Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, 

(PKD 28.12.Z); ----------------------------------------------------------------------------  

15)  Produkcja pozostałych pomp i sprężarek, (PKD 28.13.Z); -------------------------  

16)  Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, (PKD 28.21.Z); --------------  
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17)  Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, (PKD 

28.25.Z); ------------------------------------------------------------------------------------- 

18)  Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9); ---------- 

19)  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z); ------- 

20)  Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); -------------------------------------- 

21)  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 

22)  Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 

35.1); ----------------------------------------------------------------------------------------- 

23)  Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z); ----------------------------------- 

24)  Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z); --------------------------------------- 

25)  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z); ---------------------------- 

26)  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z); ---------------------------- 

27)  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z); --------------------- 

28)  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z); --------- 

29)  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z); -- 

30)  Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związa-

na z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z); -------------------------------------------- 

31)  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); -------------------------------------- 

32)  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klima-

tyzacyjnych (PKD 43.22.Z); -------------------------------------------------------------- 

33)  Praktyka lekarska (PKD 86.2); ---------------------------------------------------------- 

34)  Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A); -------------------------------------- 

35)  Działalność paramedyczna (86.90.D); -------------------------------------------------- 

36)  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfi-

kowana (PKD 86.90.E); ------------------------------------------------------------------- 

37)  Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); -------------------------------- 

38)  Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), z wyłączeniem czynności 

bankowych; --------------------------------------------------------------------------------- 
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39)  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem hol-

dingów finansowych (PKD 70.10.Z); --------------------------------------------------  

40)  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 

71.12.Z).” -----------------------------------------------------------------------------------  

§ 3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez 

sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki 

dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały. ------------------------------------------------  

 W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 39,60% 

kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów „za” od-

dano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------  

 

Uchwała Nr 18/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 i następnych 

Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ------------------------------------------  

§ 1 

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: ---------------------------------------  

1. §9 ust. 2 o brzmieniu następującym: 

„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.” -----------------------------  

 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”  -----------------------  

Wejście w życie 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez 

sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki 

dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały. ------------------------------------------------  
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 W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 39,60% 

kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów „za” od-

dano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. ------------------ 

 

Uchwała Nr 19/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz po-

zbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu 

Spółki oraz dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach podwyższenia 

kapitału zakładowego 

 

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.052.500,00 zł (słownie: 

cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) do kwo-

ty 4.129.960,00 (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy 

dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), tj. o kwotę 77.460,00 zł (siedemdzie-

siąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100), w drodze emisji 

774.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset) nowych 

akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. ---- 

2. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia gro-

szy). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. ------------------------------------- 

4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na nastę-

pujących warunkach: ----------------------------------------------------------------------- 

a) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane w okresie od początku roku ob-

rotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku 

obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wyda-

nia; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, 

o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku ob-

rotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku ob-

rotowego, w którym zostały wydane. ---------------------------------------------------  

5. Objęcie akcji serii D nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia 

oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 150 

osób, oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale w termi-

nie do 31 sierpnia 2016 roku w zamian za wkłady pieniężne. ----------------------  

6. Wierzytelność Spółki wobec akcjonariusza z tytułu należnej wpłaty na poczet 

akcji może zostać w drodze potrącenia umownego, potrącona z wierzytelno-

ściami akcjonariusza przysługującymi mu wobec Spółki. ---------------------------  

7. Akcje serii D zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej. --------------  

8. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku alterna-

tywnego systemu obrotu New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. ----------------------------------------------------------------------------  

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd 

Spółki do: -----------------------------------------------------------------------------------  

(i) określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D  --------------------------  

(ii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D do 

obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. ---------------------------------------------  

(iii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii 

D, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Warto-

ściowych S.A. o rejestrację Akcji serii D. --------------------------------------------------  

10. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki po-

zbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości. Zarząd przed-

stawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozba-

wienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyj-

muje do wiadomości treść tej opinii. ----------------------------------------------------  

§ 2 
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W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D 

zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący §4 ust. 1 i 2 Statutu, 

otrzymuje następujące brzmienie: ---------------------------------------------------------------- 

„§ 4 

1. Kapitał zakładowy wynosi 4.129.960,00 (słownie: cztery miliony sto dwa-

dzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100). ---------------- 

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: ---------------------------------------------- 

 a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, od 

numeru A - 1 do numeru A - 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda,  -------------------------------------------------------------------- 

b) 3.525.000 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwy-

kłych, na okaziciela, serii A1, o numerach od A1 - 1 do  A1 - 3.525.000, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -------------------- 

c) 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych, na 

okaziciela, serii B, o numerach od B - 1 do B – 29.000.000, o wartości nomi-

nalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,  --------------------------------------- 

d) 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, 

o numerach od C - 1 do C – 7.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy)  każda, -------------------------------------------------------------------- 

e) 774.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji 

zwykłych, na okaziciela, serii D, o numerach od D – 1 do D – 774.600, o warto-

ści nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.” ---------------------------- 

Wejście w życie 

§ 3 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez 

sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki 

dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały. ------------------------------------------------- 

 W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 39,60% 

kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów „za” od-

dano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. ------------------ 
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Uchwała Nr 20/2016 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala jednolity tekst zmienionego Statutu 

SAPLING S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgroma-

dzenia  o następujące treści: ----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

„Tekst jednolity 

STATUT    

SAPLING SPÓŁKA AKCYJNA 

 

Postanowienia ogólne 

§1. 

1. Firma Spółki brzmi SAPLING Spółka Akcyjna. --------------------------------------  

2. Spółka może używać firmy w skrócie SAPLING S.A. oraz wyróżniającego 

Spółkę znaku graficznego. ---------------------------------------------------------------  

3. Siedzibą Spółki jest miasto Białystok. --------------------------------------------------  

4. Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwesty-

cyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. --------------------------------------  

§ 2 

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ----------------------------------------------  

2. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. --  

3. Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały i przedstawicielstwa oraz 

przystępować do innych spółek, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Pol-

skiej jak i poza jej granicami. ------------------------------------------------------------  

Przedmiot działalności 
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§3 

1. Spółka prowadzi działalność na podstawie niniejszego statutu, kodeksu spółek 

handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa. -------------------------- 

2. Przedmiotem działalności Spółki według PKD jest: ---------------------------------- 

1) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z); --------------------------- 

2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2); ----------------------------- 

3) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 

22.21.Z); ------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z); ------------------------ 

5) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z); --- 

6) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z); ---------- 

7) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 

(PKD 23); ------------------------------------------------------------------------------------ 

8) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z);--------------------- 

9) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z); ---------- 

10)  Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z); --------- 

11)  Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 

25.29.Z); ------------------------------------------------------------------------------------- 

12)  Produkcja wytwornic pary z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania 

gorącą wodą (PKD 25.30.Z); ------------------------------------------------------------- 

13)  Produkcja silników i turbin z wyłączeniem silników lotniczych, samochodo-

wych i motocyklowych, (PKD 28.11.Z); ----------------------------------------------- 

14)  Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, 

(PKD 28.12.Z); ----------------------------------------------------------------------------- 

15)  Produkcja pozostałych pomp i sprężarek, (PKD 28.13.Z); -------------------------- 

16)  Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, (PKD 28.21.Z); --------------- 

17)  Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, (PKD 

28.25.Z); ------------------------------------------------------------------------------------- 

18)  Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9); ---------- 

19)  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z); ------- 
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20)  Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z); -------------------------------------  

21)  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 

22)  Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 

35.1); ----------------------------------------------------------------------------------------  

23)  Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z); ----------------------------------  

24)  Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z); ---------------------------------------  

25)  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z); ----------------------------  

26)  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z); ---------------------------  

27)  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z); ---------------------  

28)  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z); --------  

29)  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z); -  

30)  Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związa-

na z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z); -------------------------------------------  

31)  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); -------------------------------------  

32)  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klima-

tyzacyjnych (PKD 43.22.Z); -------------------------------------------------------------  

33)  Praktyka lekarska (PKD 86.2); ----------------------------------------------------------  

34)  Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A);--------------------------------------  

35)  Działalność paramedyczna (86.90.D); -------------------------------------------------  

36)  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfi-

kowana (PKD 86.90.E); ------------------------------------------------------------------  

37)  Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); -------------------------------  

38)  Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), z wyłączeniem czynności 

bankowych; ---------------------------------------------------------------------------------  

39)  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem hol-

dingów finansowych (PKD 70.10.Z); --------------------------------------------------  

40)  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 

71.12.Z). ------------------------------------------------------------------------------------  
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3. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa wymagają ze-

zwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta do-

piero po uzyskaniu stosowanego zezwolenia. ------------------------------------------ 

Kapitał zakładowy/Akcje 

§ 4 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.129.960,00 (słownie: cztery miliony sto 

dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100). --------- 

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: ------------------------------------------------- 

a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, od 

numeru A - 1 do numeru A - 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda, -------------------------------------------------------------------- 

b) 3.525.000 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwy-

kłych, na okaziciela, serii A1, o numerach od A1 - 1 do  A1 - 3.525.000, 

o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,  ------------------- 

c) 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych, na oka-

ziciela, serii B, o numerach od B - 1 do B – 29.000.000, o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,  ----------------------------------------------- 

d) 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o 

numerach od C - 1 do C – 7.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy)  każda, ------------------------------------------------------------------- 

e) 774.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji zwy-

kłych, na okaziciela, serii D, o numerach od D – 1 do D – 774.600, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. --------------------------------- 

3. Akcje serii B wymienione w ust. 2 pkt c) w całości zostały objęte w zamian za 

wkład niepieniężny i pozostaną imiennymi do dnia zatwierdzenia przez zwy-

czajne walne zgromadzenie spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

kończący się 31 grudnia 2013 roku.  ---------------------------------------------------- 

4. Wszystkie akcje serii B zostały pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci 

4.000 (cztery tysiące) udziałów w spółce SAPLING spółka z ograniczoną od-

powiedzialnością z siedzibą w Bielsku Podlaskim, wpisana do rejestru przed-
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siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 

0000409720, której kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł (dwieście ty-

sięcy złotych) dzieli się na 4.000 (słownie: cztery tysiące) udziałów. Przy czym: 

a) Akcjonariusz Robert Procyszyn objął 18.125.000 (słownie: osiemnaście milio-

nów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii B i pokrył je aportem w 

postaci 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) udziałów spółki SAPLING spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Podlaskim, o wartości 

rynkowej 3.625.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia pięć ty-

sięcy złotych),  -----------------------------------------------------------------------------  

b) Akcjonariusz Maciej Pawluk objął 4.350.000 (słownie: cztery miliony trzysta 

pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B i pokrył je aportem w postaci 600 

(słownie: sześćset) udziałów spółki SAPLING spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością z siedzibą w Bielsku Podlaskim, o wartości rynkowej 870.000,00 zł 

(słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych),  ---------------------------------  

c) Akcjonariusz Artur Komorowski objął 4.350.000 (słownie: cztery miliony trzy-

sta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B i pokrył je aportem w postaci 

600 (słownie: sześćset) udziałów spółki SAPLING spółka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością z siedzibą w Bielsku Podlaskim, o wartości rynkowej 

870.000,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), oraz  ----------  

d) Akcjonariusz  Piotr Roszczyc objął 2.175.000 (słownie: dwa milion sto siedem-

dziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii B i pokrył je aportem w postaci 300 

(słownie: trzysta) udziałów spółki SAPLING spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością z siedzibą w Bielsku Podlaskim, o wartości rynkowej 435.000,00 zł 

(słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych).---------------------------------  

5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub 

przez zwiększenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych, w sposób 

przewidziany w kodeksie spółek handlowych. ----------------------------------------  

6. Akcje spółki kolejnych emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub 

niepieniężnymi.  ---------------------------------------------------------------------------  
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§ 4a. 

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału 

zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 2.500.000 zł (słownie: dwa mi-

liony pięćset  tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 25.000.000 zwy-

kłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 

(Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: ------------------------------------ 

a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie  zostało udzielone na okres 3 lat 

od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie §4a; -------------------- 

b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w 

zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; ----------------------------------------- 

c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd 

w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upo-

ważnienia; ----------------------------------------------------------------------------------- 

d) Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody 

Rady Nadzorczej; --------------------------------------------------------------------------- 

e) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w 

niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego; --------------------------------------------------- 

2. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjo-

nariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----- 

3. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imien-

nych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia ak-

cji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty 

subskrypcyjne); ----------------------------------------------------------------------------- 

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego. w szczególności Zarząd jest 

umocowany do: ----------------------------------------------------------------------------- 

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych 

umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania 

umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wy-
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stawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień 

ogólnie obowiązujących przepisów prawa; --------------------------------------------  

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji 

oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepi-

sów prawa; ----------------------------------------------------------------------------------  

c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich ak-

cji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego 

w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” GPW w tym składania 

wniosków, podpisywania umów itp.  ---------------------------------------------------  

§ 5 

1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. ------------  

2. Akcje Spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. ----------------------  

3. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą 

Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji wymaga 

zachowania przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakła-

dowego.  ------------------------------------------------------------------------------------  

4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji in-

nych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych, za zgo-

dą Walnego Zgromadzenia.  -------------------------------------------------------------  

§ 6 

Spółka może emitować obligacje lub obligacje zamienne na akcje.  -----------------------  

Ograniczenia zbywalności akcji Spółki 

§ 7 

1. Każde zbycie akcji imiennych Spółki może być dokonane za zgodą Spółki 

udzieloną przez Radę Nadzorczą Spółki. ----------------------------------------------  

2. Zbycie akcji Spółki dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami Statutu 

będzie uważane za nieskuteczne wobec Spółki, a Zarząd Spółki odmówi zareje-

strowania w księdze akcyjnej Spółki przeniesienia własności akcji imiennych 

Spółki dokonanego z naruszeniem Statutu lub z naruszeniem przepisów prawa. 
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3. Akcjonariusz zobowiązany jest do poinformowania Spółki o zamiarze zbycia 

akcji imiennych z dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz do potwierdzenia 

zbycia akcji – w ciągu 7 dni od dnia dokonania transakcji.  ------------------------- 

4. Zbycie akcji imiennych może być dokonane przez każdego z Akcjonariuszy bez 

zachowania wymogów określonych w niniejszym Statucie, pod warunkiem, że 

zbycie dokonywane jest wyłącznie na rzecz Podmiotu powiązanego z tym Ak-

cjonariuszem. ------------------------------------------------------------------------------- 

Organy Spółki 

§ 8 

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Rada Nadzorcza. -------------------- 

Walne Zgromadzenie 

§ 9 

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. --------------------- 

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. ------------------------------ 

3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli legitymujących się pełnomoc-

nictwem sporządzonym stosownie do obowiązujących przepisów.  ---------------- 

§ 10 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywać się będą w terminie sześciu (6) mie-

sięcy od końca każdego roku obrotowego. Zwyczajne Zgromadzenia Akcjona-

riuszy zwoływane są przez Zarząd. ------------------------------------------------------ 

2. Rada Nadzorcza oraz Założyciel Spółki ma prawo zwołania Zwyczajnego Wal-

nego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w 

ust. 1. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjaty-

wy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego 

Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu, Rady 

Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty 
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zgłoszenia wniosku. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgro-

madzenia w tym terminie czynności może dokonać Rada Nadzorcza. ------------  

5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący rady nadzorczej albo jego za-

stępca, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczo-

na przez Zarząd. W braku tych osób, lub ich niezdolności do działania, Walne 

Zgromadzenie może otworzyć każdy z uprawnionych do uczestnictwa w Wal-

nym Zgromadzeniu. -----------------------------------------------------------------------  

§ 11 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w spra-

wach: ----------------------------------------------------------------------------------------  

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  -----------------  

2) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez 

nich obowiązków,  ----------------------------------------------------------------  

3) powzięcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat, --------------------  

4) rozwiązania i likwidacji Spółki,  ------------------------------------------------  

5) emisji obligacji zamiennych na akcje,  -----------------------------------------  

6) tworzenia i likwidacji funduszy i kapitałów oraz określenia zasad ich 

wykorzystania,  --------------------------------------------------------------------  

7) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wy-

rządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nad-

zoru,  --------------------------------------------------------------------------------  

8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości; --------------------------------------------------------------------  

9) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej czę-

ści oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ---------  

10) uchwalania regulaminu Rady Nadzorczej, -------------------------------------  

11) uchwalania regulaminu Walnego Zgromadzenia, ----------------------------  

12) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. ------------------  
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2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1, uchwały Walnego Zgromadzenia 

wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.  ---------------------- 

§ 12 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów odda-

nych, w odniesieniu jednak do uchwał, dla powzięcia których kodeks spółek handlo-

wych przewiduje wyższą, kwalifikowaną większość głosów, obowiązują kryteria 

przewidziane tym kodeksem.  --------------------------------------------------------------------- 

Zarząd 

§ 13 

1. Zarząd liczy od jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych 

uchwałą Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję.  ------------------------- 

2. W przypadku odwołania jednego z członków Zarządu w trakcie trwania kaden-

cji Zarządu, mandat osoby nowo powołanej do Zarządu wygasa wraz z wyga-

śnięciem mandatów członków Zarządu. Te same zasady stosuje się do odwoła-

nia całego Zarządu w czasie trwania jego kadencji i powołania nowych człon-

ków Zarządu, jak również do zwiększenia liczby członków Zarządu w czasie 

trwania jego kadencji wskutek powołania nowych członków Zarządu.  ----------- 

3. Kandydaci na członków Zarządu powinni być przedstawieni Radzie Nadzorczej 

nie później niż wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady Nadzorczej, na któ-

rym ich powołanie ma być głosowane.  ------------------------------------------------- 

4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada 

Nadzorcza może osobie piastującej funkcję członka Zarządu albo osobie powo-

ływanej do Zarządu powierzyć stanowisko Prezesa Zarządu.  ----------------------- 

5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek 

Zarządu działający samodzielnie.  ------------------------------------------------------- 

6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się inte-

resami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik lub członek władz.  ------------------------------------------------------------- 

7. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości 

określonej uchwałą Rady Nadzorczej.  -------------------------------------------------- 
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8. Uchwały Zarządu wymagają transakcje polegające na zbyciu lub obciążeniu 

aktywów Spółki lub zaciągnięciu przez nią zobowiązań, gdy wartość transakcji 

(wartość jednej transakcji lub suma wartości transakcji podobnych) przekracza 

kwotę 1.000.000 PLN.  -------------------------------------------------------------------  

Rada Nadzorcza 

§ 14 

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewod-

niczącego.  ----------------------------------------------------------------------------------  

2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne 

Zgromadzenie.  ----------------------------------------------------------------------------  

3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne-

go Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezy-

gnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej 

mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który 

swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady 

Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 

trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji jego poprzed-

nika, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady 

Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na 

powyższych zasadach.  -------------------------------------------------------------------  

4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. ---  

§ 15 

1. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.  ----------------------------  

2. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Ra-

dy Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej 

wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady 

Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------  

3. Przewodniczącego wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością głosów oddanych. ------------------------------------------  
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4. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż trzy razy w roku obrotowym.  -------------------------------------------------------- 

5. Prawo zwołania i otwarcia pierwszego posiedzenia nowo wybranej Ra-

dy Nadzorczej przysługuje Przewodniczącemu ustępującej Rady Nadzorczej, 

Prezesowi Zarządu oraz Założycielowi Spółki.  --------------------------------------- 

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący 

Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub niemożności działania Za-

stępca Przewodniczącego.  ---------------------------------------------------------------- 

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym 

powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Ra-

dy Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyż-

szego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec 

osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego 

środka lub sposobu komunikacji na odległość.  ---------------------------------------- 

8. W zakresie dozwolonym przez prawo, członkowie Rady Nadzorczej mogą 

uczestniczyć w podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Głosowanie pisemne nie 

może być przeprowadzone w odniesieniu do spraw włączonych do porządku 

obrad podczas posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podjąć de-

cyzję o włączeniu nowej sprawy do porządku obrad posiedzenia tylko wów-

czas, gdy wszyscy członkowie Rady są obecni na takim posiedzeniu i wszyscy 

zgodzili się na uzupełnienie porządku obrad posiedzenia poprzez wprowadzenie 

takiej nowej sprawy do porządku obrad. ------------------------------------------------ 

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w drodze głosowania pisemnego 

lub za pośrednictwem bezpośrednich środków komunikowania się na odległość. 

Uchwała Rady podjęta w taki sposób będzie ważna, jeśli wszyscy członkowie 

Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały.  --------------- 
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10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał odda-

jąc swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem 

spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.  --  

§ 16 

1. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub 

przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:  -------  

1) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumen-

tami, jak i ze stanem faktycznym,-----------------------------------------------  

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia stra-

ty, ------------------------------------------------------------------------------------  

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania 

z wyników oceny określonej w ust. 1 i 2, --------------------------------------  

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ----------------------------  

5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub 

całego Zarządu, --------------------------------------------------------------------  

6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 

obowiązków członków Zarządu czasowo niemogących sprawować swo-

ich obowiązków, ------------------------------------------------------------------  

7) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu, -------------------------------  

8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,---------------------------------------------  

9) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie rocznego sprawozda-

nia finansowego Spółki. ----------------------------------------------------------  

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

3. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywi-

dualnego wykonywania czynności nadzorczych. -------------------------------------  

§ 17 

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna 

większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nad-
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zorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos de-

cydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.  ----------------------------------- 

Rachunkowość Spółki 

§ 18 

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia danego roku i kończy 31 grudnia da-

nego roku.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 19 

1. Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później 

niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok ob-

rotowy), które przedstawia Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z dzia-

łalności Spółki w roku obrotowym. ------------------------------------------------------ 

2. Obydwa sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu. ------------------- 

3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy na zasadach 

określonych w kodeksie spółek handlowych. ------------------------------------------ 

§20 

(skreślony) ------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 21 

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego 

przelewa się najmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki ka-

pitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakła-

dowego.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitał 

rezerwowy. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także two-

rzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. ------ 

3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: ------------------- 

1) kapitał zapasowy;  -------------------------------------------------------------------------- 

2) inwestycje; ----------------------------------------------------------------------------------- 

3) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;  ---------------------------------- 

4) dywidendy dla akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------ 

5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- 
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§ 22 

O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga, w drodze uchwa-

ły, Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem jednak, że część kapitału zapasowego w 

wysokości 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego może być użyta jedynie 

na pokrycie strat bilansowych.  ------------------------------------------------------------------  

§ 23 

Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów 

zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) część kapitału zakładowego, wów-

czas Zarząd Spółki bezzwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem powzięcia 

uchwał co do dalszego istnienia Spółki.  -------------------------------------------------------  

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są 

członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.  ------------  

§ 25 

(skreślony) ------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 26 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ob-

owiązującego prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych.” ---------------------  

Wejście w życie 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 

wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian 

Statutu Spółki dokonanych na tym Walnym. --------------------------------------------------  

 W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.047.434 akcji, które stanowią 39,60% 

kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 16.047.434. Głosów „za” od-

dano 16.047.434, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------  

 

 

  


