
 

UCHWAŁA NR 1 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 

Lauren Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

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

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ------------------------------------------  

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą  Lauren Peso Polska Spółka 

Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki Panią Tatianę Wątor-Kurkowską.------------------------------  

§2 

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

          Przy wyborze Przewodniczącego w głosowaniu tajnym jednogłośnie 

oddano ważne głosy z 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji, 

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 43,61 % 

(czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procenta), łączna liczba ważnych 

głosów wynosi 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów), w tym głosów „za” - 

58.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 

(zero). ---------------------------------------------------------------------------------------  

W związku z powyższym Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia wybrana 

został Pani Tatiana Wątor-Kurkowska, córka Lecha i Zofii, zamieszkała: 41-300 

Dąbrowa Górnicza, ulica Królowej Jadwigi 26/35, której tożsamość notariusz 

stwierdził na podstawie dowodu osobistego CAK385198. ---------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwo-

łane zgodnie z treścią art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, że 

spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i wa-

runkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 

dwóch Akcjonariuszy posiadających 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć 
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milionów) akcji - na które przypada 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) 

głosy, co stanowi 43,61 % (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych pro-

centa), kapitału zakładowego Spółki; w związku z tym Przewodnicząca 

stwierdziła, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do 

powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. ----------------------------------------  

II. 

W ramach realizacji punktu 5. (piątego) porządku obrad Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: ---------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 2 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren 

Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwy-

czajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -------------------------------  

1. Otwarcie obrad. -------------------------------------------------------------------------  

2. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------  

3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.------------------------------------------------------  

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowa-

nia uchwał.----------------------------------------------------------------------------------  

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

6. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. ----------------  

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. -  

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 

rok 2016. ------------------------------------------------------------------------------------  

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. -----  

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium  

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. -----------------------------------  

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej abso-
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lutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. ------------------------  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na 

okaziciela oraz zmiany statutu. ----------------------------------------------------------  

13. Wolne głosy i wnioski. ---------------------------------------------------------------  

14. Zamknięcie obrad ZWZ.--------------------------------------------------------------  

§2 

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

          Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym 

jednogłośnie oddano ważne głosy z 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć 

milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 

43,61 % (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procenta), łączna liczba 

ważnych głosów wynosi 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów), w tym 

głosów „za” - 58.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzy-

mujących się” - 0 (zero). ------------------------------------------------------------------  

III. 

W ramach realizacji punktu 6. (szóstego) porządku obrad Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: ---------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 3 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren 

Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku 

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji 

Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------  

§2 

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

          Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym 

jednogłośnie oddano ważne głosy z 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć 

milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 

43,61 % (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procenta), łączna liczba 
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ważnych głosów wynosi 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów), w tym 

głosów „za” - 58.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzy-

mujących się” - 0 (zero). ------------------------------------------------------------------  

IV. 

W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: ---------------------------------  

UCHWAŁA NR 4 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren 

Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 

01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:--------------  

§1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 

okres od01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące: ----------------------------------  

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------  

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie pasywów  

i aktywów wykazuje kwotę 3.527.440,75 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia 

siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych i siedemdziesiąt pięć groszy); ------  

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 

wykazujący stratę netto w kwocie 164.520,81 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące 

pięćset dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt jeden groszy); --------------------------  

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 

31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 211.690,89 zł 

(dwieście jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt 

dziewięć groszy); --------------------------------------------------------------------------  

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 

31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

128.655,75 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i 
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siedemdziesiąt pięć groszy);--------------------------------------------------------------  

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------  

§2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto w kwocie 

164.520,81 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych  

i osiemdziesiąt jeden groszy) za rok 2016 z przyszłych zysków spółki. ------------  

§3 

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

          Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym 

jednogłośnie oddano ważne głosy z 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć 

milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 

43,61 % (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procenta), łączna liczba 

ważnych głosów wynosi 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów), w tym 

głosów „za” - 58.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzy-

mujących się” - 0 (zero). ------------------------------------------------------------------  

V. 

W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: ---------------------------------  

UCHWAŁA NR 5 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren 

Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek han-

dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ------------------  

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działal-

ności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------  
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          Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym 

jednogłośnie oddano ważne głosy z 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć 

milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 

43,61 % (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procenta), łączna liczba 

ważnych głosów wynosi 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów), w tym 

głosów „za” - 58.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzy-

mujących się” - 0 (zero). ------------------------------------------------------------------  

VI. 

W ramach realizacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: ---------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 6 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren 

Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 

okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek han-

dlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ------------------  

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 

okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. --------------------------------------------------  

§2 

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

          Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym 

jednogłośnie oddano ważne głosy z 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć 

milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 

43,61 % (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procenta), łączna liczba 

ważnych głosów wynosi 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów), w tym 

głosów „za” - 58.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzy-

mujących się” - 0 (zero). ------------------------------------------------------------------  
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VII. 

W ramach realizacji punktu 10. (dziesiątego) porządku obrad Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: ---------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 7 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren 

Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:--------------  

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu 

Adrianowi Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2016. --------------------------------------------------------------------------  

§2 

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

          Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym 

oddano ważne głosy z 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji, procentowy 

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,05 % (osiemnaście i pięć 

setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 24.000.000 (dwa-

dzieścia cztery miliony), w tym głosów „za” - 24.000.000, głosów „przeciw” - 0 

(zero),  głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). --------------------------------------  

VIII. 

W ramach realizacji punktu 11. (jedenastego) porządku obrad Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:---------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 8 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren 

Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku 
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w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:--------------  

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - 

Pani Marzenie Tabor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2016. --------------------------------------------------------------------------  

§2 

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

          Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym 

jednogłośnie oddano ważne głosy z 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć 

milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 

43,61 % (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procenta), łączna liczba 

ważnych głosów wynosi 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów), w tym 

głosów „za” - 58.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzy-

mujących się” - 0 (zero). ------------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA NR 9 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren 

Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:--------------  

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - 

Panu Piotrowi Kita absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 

obrotowym 2016. --------------------------------------------------------------------------  

§2 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------  

          Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym 

jednogłośnie oddano ważne głosy z 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć 

milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 

43,61 % (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procenta), łączna liczba 

ważnych głosów wynosi 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów), w tym 

głosów „za” - 58.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzy-

mujących się” - 0 (zero). ------------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 10 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren 

Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:--------------  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - 

Panu Lesławowi Tabor absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 

obrotowym 2016. --------------------------------------------------------------------------  

§2 

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

          Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym 

jednogłośnie oddano ważne głosy z 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć 

milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 

43,61 % (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procenta), łączna liczba 

ważnych głosów wynosi 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów), w tym 

głosów „za” - 58.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzy-

mujących się” - 0 (zero). ------------------------------------------------------------------  
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UCHWAŁA NR 11 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren 

Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:--------------  

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - 

Pani Tatianie Wątor – Kurkowskiej absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2016.--------------------------------------------------  

§2 

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

          Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym 

jednogłośnie oddano ważne głosy z 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć 

milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 

43,61 % (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procenta), łączna liczba 

ważnych głosów wynosi 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów), w tym 

głosów „za” - 58.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzy-

mujących się” - 0 (zero). ------------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 12 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren 

Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:--------------  
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§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Pani Emilii Podlińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 

obrotowym 2016. --------------------------------------------------------------------------  

§2 

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

          Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu tajnym 

jednogłośnie oddano ważne głosy z 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć 

milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 

43,61 % (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procenta), łączna liczba 

ważnych głosów wynosi 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów), w tym 

głosów „za” - 58.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzy-

mujących się” - 0 (zero). ------------------------------------------------------------------  

IX. 

W ramach realizacji punktów od 12. (dwunastego) porządku obrad Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: ------------------------  

 

 

UCHWAŁA NR 13 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren 

Peso Polska S.A. w Chorzowie w dniu 29.06.2017 roku w sprawie zamiany 

akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu 

 

Na podstawie art. 430 §1, w związku z art. 334 § 2 kodeksu spółek handlowych, 

oraz § 3 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postana-

wia: ------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Zamienić akcje imienne serii A w liczbie 20.000.000 (dwadzieścia milionów) na 

akcje na okaziciela. ------------------------------------------------------------------------  



 12 

W związku z zamianą akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, dokonuje 

się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust.1 pkt a otrzymuje następujące 

brzmienie:-----------------------------------------------------------------------------------  

„§ 3 ust. 1 pkt a ----------------------------------------------------------------------------  

a. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł 

każda.----------------------------------------------------------------------------------------  

b. 21 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 1 o wartości nominalnej 0,01 

zł każda.-------------------------------------------------------------------------------------  

c. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł 

każda.----------------------------------------------------------------------------------------  

d. 10.200.000  akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 

zł każda.-------------------------------------------------------------------------------------  

e. 1.300.000  akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł 

każda,  

f. 4.000.000  akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł 

każda.”. -------------------------------------------------------------------------------------  

§2 

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

          Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu jawnym 

jednogłośnie oddano ważne głosy z 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć 

milionów) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 

43,61 % (czterdzieści trzy i sześćdziesiąt jeden setnych procenta), łączna liczba 

ważnych głosów wynosi 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów), w tym 

głosów „za” - 58.000.000, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzy-

mujących się” - 0 (zero). ------------------------------------------------------------------  

X. 

Wobec braku wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewod-

nicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------------------------------  

Do protokołu notariusz dołączył listę obecności akcjonariuszy. ---------------------  

Przewodnicząca oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka; wypisy 

tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.---------------------------------  
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XI. 

Ustalono:------------------------------------------------------------------------------------  

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 

2 w związku z § 17 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. z 

2013r. poz. 237) w kwocie: 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych), ---------------  

b) podatek od towarów i usług (23% od kwoty 550,00 zł) na podstawie art. 5 ust. 

1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. z 

2016r. poz. 710) w kwocie: 126,50 zł (sto dwadzieścia sześć złotych i pięć-

dziesiąt groszy).----------------------------------------------------------------------------  

Razem ustalono: 676,50 zł (sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt 

groszy).--------------------------------------------------------------------------------------  

Powyższe  opłaty  nie  obejmują  kosztów  wypisów tego aktu, które wraz z pod-

tawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ------------------  

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącej 

Zgromadzenia i notariusza. 
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REPERTORIUM „A” Numer: 5169/2017 
Na oryginale podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza.------------  
Kancelaria Notarialna Rafał Szmal notariusz, 41-250 Czeladź, ulica 1 Maja 
Nr 18. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Wypis wydano spółce LAUREN PESO POLSKA S.A.-----------------------------  
Pobrano: -----------------------------------------------------------------------------------  
a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 
rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. z 2013r. poz. 237)  
w kwocie: 30,00 zł,------------------------------------------------------------------------  
b) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 w związku  
z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. z 2016r. 
poz.710 w kwocie: 6,90 zł. ---------------------------------------------------------------  
Czeladź, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego 
roku. 
 


