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D nia siédmego grudnia dwa tysiqce szesnastego roku (07.12.2016 r.) ja, Zbigniew Warchof, notariusz w
-Warszawie,w mojejKancelariiNotarialnejprzy ulicySzpitalnej nr 8, Iok.nr 6, sporzqdz'rlem protoké’rzodbytego
bytego w mojej obecnoéci Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spéiki 50d firmq ProdukzyK/asztome
5p6/kaAkcy/haz siedzibqw Ma’rejWsi numer204 (32-002Wegrzce VWelkie), Regon:35139034800000,wpi‑
sanej do rejestru przedsiebiorcéwprowadzonego przezSad Rejonowydla Krakowa - Srédmieéciaw Krakowie,
XIIWydzia+Gospodaray KrajowegoRejestruSqdowego pod numerem KRS0000460219 (aterystaszeéédzie‑
siqt tysiecy dwieécie dziewietnaécie), (,,Sp61ka"), stosownie do okazanej przy akcie informacji odpowiadajqcej
odpisowiaktualnemuzrejestruprzedsiebiorcéwpobranejnapodstawieart.4 ust.4aa ustawyzdnia 20sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 687), wedlug stanu'w dniu 07.12.2016 r.
(siédmego grudnia dwa tysiqce szesnastego roku); identyfikatorwydruku RP/460219/11/20161207093953, z
ktéregowynika, zekapita+zak+adowy Spéfidwynosi 1632115,0021(jedenmilionszeééset trzydzieéci dwa tysiqce
sto pietnaécie z’rotych) i dzieli sie na16.321.150 (szesnaécie milionéw trzysta dwadzieécia jeden tysiecy sto pieé‑
dziesiqt) akcji dajqcych prawodotej samej Iiczbyg+oséw. --------------‑

PROTOKOt NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spé’rki otworzy’! Przewodniczqcy Rady Nadzoraej ‐ pan Marcin Ostrowski,
ktéry oéwiadczyt 2e na dziefi dzisiejszy w tutejszej Kancelarii Notarialnej zwolane zosta+o przez Zarzqd
spéiki Produkzyldaszz‘omeSpékaAquhazsiedzibqw Ma’rejWsi NadzwyczajneWalneZgromadzenie tej
Spéiki. -‑

NastepniepanMarcinOstrowskizarzqdzi’rwybér PrzewodniczqcegoZgromadzenia, ...........................................



ObNierajqcy obrady zarzqdzi’r g’msowanienadwyboremPrzewodniczqcegoobrad. ~ 2,

W g1osowaniutajnymNadzwyczajneWalneZgromadzenie podjdonastepujchuchwakez

Uchwa/a nr 7/76

NadzmczajhegoWamegoZgromaa’zen/a

Produkzj/K/aszz‘orneSpéfikaAka/177a

Wdn/u07grudn/a2076r.

wspraMemlboruP/zewodn/czqcegoNadzm/cza/hegoWa/negoZgromadgen/a

§1

Zgodnie zartyku1em409 Kodeksusp61ek handlowych,NadzwyczajneWalne Zgromadzenie spéfld Produkty Klasz‑
torneSA.2siedzibqw Ma’rejWsiwybiera naPrzewodniczqcegoNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia
panaMarkaNowickiego. ---------------------------------------------------------- ----------‑

Uchwa’rawchodziw iyciezchwilqpodjeda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------‑

Otwierajqcy obrady stMerdzH, 2ew gbsowaniu oddano g+osy z 9.553.951 (dziewieémilionéw piec’set pieédziesiqt
trzy tysiqce dziewieéset pieédziesiqt jeden) akcji. Zauchwa1aoddano 8.774.221(osiemmilionéwsiedemset
siedemdziesiqt cztery tysiqce dwieéde dwadzie§cia jeden) g+oséw, przeciwnych g+oséw nie by10, jak réw‑
nie'znie by’rog’roséwwstrzymujqcydw sie. -----------------------------------------------------------------------------------------‑

PanMarcinOstrowskiog’rosi’r, 'zePrzewodniczqcymZgromadzenia zosta1wybrany panMarekNowicki. ----------------‑

Dopunktéw3i4 porzqdkuobrad:

Przewodniczqcy NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia stwierdz'rh 2ena dziefi dzisiejszy na godzine11°0 zosta’ro
zwo’rane przez Zarzqd Spélki Nadzwyczajn‘eWalne Zgromadzenie spélki pod firmqProduktyKbsztome
Spo’fikaAkcy/hazsiedzibqw Ma’rejWsi; zawiadomienie o zwo’raniuWalnego Zgromadzenia z porzqdkiem
obrad zosta’ro, zgodnie zwymogami Kodeksu spé’rek handlowych, zamieszczone na stronie internetowej
Sp61kiw dniu10.11.2016 r. (dziesiategoIistopadadwa tysiqce szesnastego roku)orazw raportachbieiqcych ‘
ESP 13/20161£81nr 24/2016210.11.2016 r. (dziesiqtego listopadadwa tysiqce szesnastego roku)ze
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zmianq porzqdku obrad og+oszonq 15.11.2016 r. (pietnastego listopada dwa tysiqce szesnastego roku).
Przewodniczqcy zarzqdzi’r sporzqdzenie listy obecnoéci 1p0 jej podpisaniu stwierdzif, 2enaWalnym Zgro‑
madzeniu obecnych jest osobiécie lub przez Pefnomocnikéw 14(cztemastu) akcjonariuszy reprezentujq‑
cych 9.553.921(dziewiec’milionéwpieéset pieédziesiqt trzy tysiqce dziewiec’set dwadzieécia jeden) akcji, co
stanowi +a1cznie 58,54 % (piec’dziesiqt osiem ca+ych i pieédziesiqt cztery setne procent) kapita’ru zak’rado‑
wego Spéfki. Przewodniczqcy Zgromadzenia stwierdzH, 2e Zgromadzenie zosta’ro zwofane przez Zarzqd
Spéfki zgodnie z pnepisami Kodeksu spéfek handlowych i Statutu, azatem zdolne jest one do podejmo‑
wania uchwa’r.

Przewodniczqcy Zgromadzenia stwierdzH, 2e podpisana przez niego lista obecnoéci wyfoiona bedzie podczas
Zgromadzenia. -------------- -‑

§

Przewodniczqcy NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia podda+ pod g+osowanie uchwakg dotyczch porzqdku
obradZgromadzeniaw brzmieniuustalonymprzezZarzqdSpélki. - -- .......

Uchwa/aan/l6
NadzwczqhegoWamegoZgromadzen/a

Produka/K/aszz‘ome$p6kaAquha

wa’n/l/ 07grud/7/a2076r.

wspramép/zyeaapoxzadkuobrad

§1

NadzwyczajneWalneZgromadzenie przyjmujenastepujqcyporzqdekobradZgromadzenia: -------------------------------‑

1. OtwarcieobradNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia. ........

2. Wybér PrzewodniczqcegoNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia. -----‑

3. Sporzqdzenie listyobecnoéci. ------------------------------‑

4. Stwierdzenie prawidfowoéci zwofania NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoéci do podej‑
mowaniauchwat -------------------------------------------------------- - ----------------‑
5. PrzyjecieporzqdkuobradNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia.

6. Podjecieuchwa’ryw sprawieodwo1ania Cz+onka RadyNadzorczej.

Podjecia uchwa’ryw sprawieodwofania Cz1onkaRadyNadzorczej.

Podjecieuchwa1yw sprawieodwo+ania Cz’ronka RadyNadzorczej. --------------------------------------------------------------‑

Podjecia uchwa’tyw sprawieodwofania Cz1onkaRadyNadzorczej. ---------------‑
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10. Podjecieuchwa1yw sprawieodwo1aniaCz’ronkaRadyNadzorczej.

11. Podjeciauchwa1yw sprawiepowofaniaCz’ronkaRadyNadzorczej.

12. Podjecieuchwa1yw sprawie powo’raniaCz’ronkaRadyNadzorczej.

13. Podjeciauchwaiyw sprawie powo’raniaCz’ronkaRadyNadzorczej. -‑

14. Podjecieuchwa+yw sprawie powo1aniaCz’ronkaRadyNadzorczej. -‑

15. Podjgciauchwa1yw sprawie powo’taniaCz’ronka RadyNadzorczej. ‑

16. Podjecieuchwatyw sprawie podwy'zszenia kapitahJzak+adowegoSpé’rki poprzezemisjeakcji naokaziciela serii F
w drodze subskrypcji prywatnej,z qczeniem prawapoborudotychczasowychakcjonariuszy, dematerializacji ak‑
cji serii Forazwprowadzenia akcji serii Fi prawdoakcji serii Fdoobrotuw AlternatywnymSystemieObrotu prowa‑
dzonym przez Gie1de PapieréwWartoéciowychwWarszawie S.A. pod nazwqNewConnect oraz przeprowadzenia
procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii Fdo obrotu na rynku reguloWanym prowadzonym przez Gie1de
Papiéréw WartoéciowychwWarszawieS.A.orazw sprawiezmianyStatutuSpélki.

17. Podjecie uchwa’ryw sprawie podwyiszenia kapitahJ zak’radowego Spéikiw drodze emisji akcji naokaziciela serii
G,wy’ralczenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, demateria|izacji akcji serii G
orazwprowadzenia akcji serii Gi prawdoakcji serii Gdoobrotuw AlternatywnymSystemieObrotu prowadzonym
przezGie1de PapieréwWartoéciowychw Warszawie S.A. pod nazwqNewConnect oraz przeprowadzenia procesu
dopuszczenia iwprowadzenia akcji serii Gdo obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przezGie’rde Papieréw
WartoéciowychwWarszawieS.A.orazw sprawiezmiany StatutuSpo1ki. ----------------------------------------------------------‑

18. Podjecie uchwakyw sprawie podwyiszenia kapita1uzak’radowego Spé1kiw drodze emisji akcji naokaziciela serii
Hw trybie subskrypcji zamknietej zprawempoborudla dotychczasowychakcjonariuszy, dematerializacji akcji serii H
oraz praw poboruakcji serii Horazwprowadzenia akcji serii H, prawpoboruakcji serii H,prawdoakcji serii Hdoob‑
rotuw Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giefde PapieréwWartoéciowych wWarszawie SA.
,,pod nazwq NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii Hdo obrotu na
rynku regulowanymprowadzonymprzezGielde PapieréwWartoéciowychwWarszawie S.A. orazw sprawie zmia‑
nyStatutuSpo1ki. ----------------‑

19. Podjecieuchwa+yWsprawiezmianyStatutuSpéikiwzakresie kap'rta’rudocelowego. .......................................
20. Podjecieuchwa1yw sprawiezmianyStatutuSpo1ki. .. .....

21. Podjecie uchwa1y w sprawie ubiegania sie o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym
wszystkichwyemitowanychakcjiSpé’rki. .........................
22. Podjecie uchwa1y w sprawie sporzqdzania sprawozdafi‘ finansowych Sp61ki zgodnie z Miedzynarodowymi
StandardamiRachunkowoéci (MSR)orazMiedzynarodowymiStandardamiSprawozdawczoéci Finansowej (MSSF).

23. ZamkniecieobradNadzwyaajnegoWalnegoZgromadzenia. -- .....

§2

Uchwa’rawchodziw 'zyciezchwilalpodjecia.
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PrzewodniaqcyZgromadzenia stwierdz'fi, 2ew g’msowaniu oddano gbsy z9.553.951(dziewieémilionéwpieé‑
set piec’dziesiqt trzy tysiqce dziewieéset pieédziesiqt jeden) akcji. Zauchwaia oddano 9.553.951(dziewieémilio‑
néw pieéset pieédziesiqt trzy tysiqce dziewieéset pieédziesiqt jeden) gbsow, przeciwnych g1056w nie by10, jak
rownieznie by10 gfos<3wwstrzymujqcychsie. ‑

Przewodniaqcystwierdzif, ie uchwaiazostala podjeta. -----‑

Przedprzystqpieniemdonastepnegopunktu porzqdkuobradPrzewodniczqcystwierdzfl,ZeZarzqdSpé’rkiwnic351Lo
zarzqdzenie przerwywobradachZgromadzenia dodnia 21.12.2016 r. (dwudziestegopierwszegogrudnia
dwatysiqcegesnastego roku)dogodziny 110°.

, Przewodniczqcypoddaa‘projekt uchwa1yw sprawie przerwyw obradachZgromadzenia podg10$owaniestwierdza‑
jqc, 2edla podjedauchwaiywymaganajest, stosowniedoprzepisuart.408 §2Ksh,wigkszoéé2/3 (dwa
’ramaneprzeztrzy) ghaséw.

Uchwa/anr3/76
NadzmacyhegoWa/negoZgromadzen/a

ProdukzyK/a'szromeSpo’f/(aAkcy/ha

wa’n/l/ 07gruo’n/a2076/.

wspramép/ze/m/wobraa’achZgromadzem'a

§1

Napodstawiean.408 §2Kodeksuspofek handlowychNadzwyczajneWalneZgromadzenie postanawiaprzerwaé
obrady Zgromadzenia dodnia 21.12.2016 r. (dwudziestegopierwszegogrudniadwatysiqce szesnastego
roku)dogodziny11°°,w ktorymto terminieZgromadzeniewznowiobradyw tutejszej KancelariiNotarial‑
nej. -‑

§2'
Uchwa+awchodziw tycie zchwilejej podjecia.

PrzewodniczqcyZgromadzenia stwierdzif, 2ew gbsowaniuoddanogbsyz9.553.951(dziewieémilionowpieéset
pieédziesiqt trzy tysiqcedziewieéset pieédziesiqtjeden) akcji. Zauchwa’rqoddano9.553.951(dziewieémi‑
|ion6wpieéset pieédziesiqt trzy tysiqcedziewieéset pieédziesiqtjeden) gioséw,przeciwnychg+os<5w nieby‑
10,jak réwnieznieby’ro g+oséwwstrzymujqcych sie. ' '

Przewodniczqcystwierdzi’t, 2euchwa’tazosta’ra podjeta.
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Wobec zarzqdzonej przerwyw obradach PrzewodniczqcyZgromadzenia zamkna’robrady Walnego Zgromadzenia
w dniudzisiejszym.

ll. Doaktu za’rqczono, stosownie do przepisu art. 421 § 2 Ksh Iisteobecnoéci podpisanq przez akcjonariuszy oraz
biorqcych udzia+ w Zgromadzeniu oraz przez pana Marka Nowickiego, jako Przewodniaqcego Zgroma‑
dzenia. -----‑

IIIIIIIII
IIII. Kosztyaktu ponosiSpéfka.---------------------------------------------------‑

IV. Wypisy aktu moznawydawaé SpéIce iAkcjonariuszom. -------------‑

V. Toisamoéé Przewodniczqcego Walnego Zgromadzenia - pana Marka Jerzego NOWICKIEGO (PESEL

77092204977), zamieszka’rego, wed’tug jego oéwiadczenia w Warszawie przy ulicy Czerskiej numer 18 m.
307 (00-732Warszawa), stwierdzifem napodstawiedowodu osobistego onumerzeCCA 251307. ----------‑

Do pobranla:

‐ za czynnoéé notarlalna 2 § 9 taksy notarlalne] (rozp. Mln. Spraw. z dn. 28.VI.2004r. - t. J.z 2013 r. DzU. poz.
237) - 1100,00 zI

‐ podatku od towaréw | uslug (23%) 2 art. 41 ust.1ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towaréw I using (t
J.z 2011r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054,ze zm.) od taksy notarlalne] - 253,00 zl

Akt ten zosta’rodczytany, przyjetyipodpisany.

, _NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZACEGO l NOTARIUSZA

Repertorlum A 26009/2016
Wypls ten wydano dnla 07-12-2016r.:Sp61ce

Do pobranla:

‐ 2aczynnoéé notarlalna 2 § 12 ust.1taksy notarlalne] (rozp. Mln. Spraw. z ( in . 28.VI.2004r. - t. J.z 2013r. Dz.U.
poz. 237) - 36,00 2!

‐ podatkuod towaréw i using (23%)2art. 41 ust.1ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towaréw l usiug (t.].
z 2011r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054,ze zm.) od taksy notarlalnej - 8,28 2!

Zbi iewWarchoh notariusz
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