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AKT NOTARIALNY
Dnia trzydziestego czcrwca dwa rysiqce siedemnastego roku [30-06-201,7) w budynku
w l-adz.i, przy ulicy 28 Pull<u Strzclc6w Kaniowskjch numer 42 - siedzibie HURTIMEX
Sp6lki Akcyinej, wpisancj do ncjcstrLr przcdsiqbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego
pod numerem KRS 0000296042 (zwanej dalej ,,Spoil<q"), odbylo siqZwyczajne Walne
Zgromadzenie tej Sp6lki, z kt6rego to Zgromadzenia Katarzyna Starzyriska-faszecka -
notariusz w Lodzi, prowadzqca Kancelarig w t odzi , przy ulicy Bartoka 72, sporzqdzila
nastqpuJEcy------------

PROTOKOT,

I. -----------

Ad. pkt ti2 Porzqdku obrad.

Walne T.gromadz,cnic Sp6tki tItJRTIMIIX S.A. z siedzibq w Lodzi, zwane daiej
tak2e ,,Zgromadzeniem", o godzinie 1,1:20 otworzyl Marcin Kopei - Przewodniczqcy
Rady Nadzorczej izawnioskowat o zgtaszanie kandydat6w do objqcia funkcji
Przewodniczqcego Zgromadzenia, Jako kandydat zgtosil siE akcjonariusz - Marcin
Kope6. Przewodniczqcy Rady Nadzorczej stwierdzit, 2e w przeprowadzonym
gtosowaniu, Marcin Kopei zostat wybrany jednogto5nie na Przewodniczqcego rego
Zgr omadzen ia. --------

Marcin Kopei - Przewodniczqcy 'Lgromadzenia zarz4dzil sporzqdzenie listy
obecno6ci, sprawdzil jq, podpisal i wylozyl na czas trwania Zgromadzenia, po
czym stwierdzil, 2e na dzisicjszym Walnym Zgromadzeniu reprezentorvanvch jest
2 L22 BB0 akcji, (dajqcych pra\vo do 3 472 880 glos6w) z 21.768 977 n'szi'stkich
akcji (daj4cych prawo do 24 768 977 gios6w). Nastgpnie Przewodniczqcy str,r,ierdz jl, ze
Walne Zgromadzenie zostalo zrvolane prawidlowo, zgodnie z wymogamt z art. 399
i 4021kodeksu spolel< harrdlon',r'ch, tvobcc czcgo jest wa2nc izdolne do podjecia uch',.,.:r
w zakresie objqtym porzilclkient obracl. Ponadto, Przewodniczqcy stwierdzii, ze \\.sz'.'s.'.
obecni na sali majq praw'o uczestnrczcnra w Walnym Zgromadzeniu, wskazal,ze na s:..
jest r6wniez obecny 7.arz4d Sp6tki oraz. Zbigniew Zaj4c - byly Przewodniczacv Ra:.



Nadzorczej, po czym przedstawit ogloszony porzqdek obrad Zwyczajnego Walnego
zgromadzenia HURTIMEX s.A., zwolanego na dzieri 30 czerwca z0r7 roku: ------
1. Otwarcie obrad iwyb6r Przewodnicz4cego walnego 'lgromadzenia. -------
2. Stwierdzenie prawidlowo6ci zwolania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno6ci do

podejmowania uchwal. ----------
3. Podjqcie uchwaty w sprawie uchylenia tajnoSci gloso'"vania dotyczqcego wyboru

komisj i skrutacyj nej powolyw anej przez Wa I ne Zgr omadzen i e. --------
4. Wyb6r Komisji Skrutacyjnej. ----------
5. Przyjqcie porzqdku obrad Walnego Zgromadzenia. --------
6" Podjqcie uchwaly w sprawie rozpatrzenia i zat'uvierclzcnia sprawozdania Zarz.adu

z dzialalno6ci Sp6lki za rok 2016.
7. Podjqcie uchwaty w sprawie rozpatrzenia r zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Sp6iki za rok 2016.
B' Podjgcie uchwaly w sprawie przeznaczenia zysku pokrycia straty z lat ubieglych. ----
9. Podjqcie uchwaly w sprawie dalszego istnienia Sp6tki.
10, Podjgcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia wyboru przez lladg NadzorczE czlonka

Rady Nadzorczej Ryszarda Szadowiaka w drodze kooptacji.
11, Podjqcie uchwaly w sprawie powolania czionk6w Zarz4du Sp6tki na nowE kadencjq.
12. Podjqcie uchwal w sprawie udzielenia absolutorium. --------
L3. Podjqcie uchwaly w sprawie zmiany sratutu Sp6tki.
14. Zamkniqcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------

Ad. pkt 3 Porzqdku obrad.

Przewodn iczEcy poddal pod glosowan ie nastgpui4cq uchwalq: ----------

UCHWALA Nr 1/2017
w sprawie uchylenia tajno9ci glosowania dotyczqcego wyboru komisji skrutacyjnej

powolywanej przez Walne Zg romadzenie

$ 1 [Uchylenie tajno1ci glosowania]
Walne Zgromadzenie Hurtimex Sp6lki Akcyjnej z siedzibq w t odzi (zwanej dalej:
,,Sp6lkq"), dzialajqc w oparciu o postanowienia art. 420 S 3 Kodeksu sp1lek handlowych,
postanawia niniejszym uchyli( tajnoi( glosowania dotyczqcego powolania, dla potrzeb
niniejszego Walnego zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej czlonk6w. -------------

$ 2 [WejScie uchwaly w iycie]
Niniejsza uchwala wchodziw 2ycie z chwilq jej podjqcia.

Nastqpnie, PrzewodniczEcy przedstawil wyniki jawnego gtosowania dotyczqcego
uchwaly numer l/20t7 :-------------
- liczba al<cji,z l<t6rych oddano wa2ne glosy: 21,22 BB0 al<cji

- procentowy udzial akcji, z l<t6rych oddano wa|ne glosy w l<apitale zal<tadowym
Sp6ll<i: 9,75o/o;

- l4czna liczba wa2nych gtos6w: 3 47'2 880; ------
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lnego liczba glos6w ,,2a": 3 472 BB0;
- liczba glos6w,,prZeciw": 0; ----------
- liczba glosow,,wstrzymujqcych siq": 0.

:: :: Do Uchwaly nr 1.120L7 nie zgloszono sprzeciw6w. ----------

boru Poogioszeniuwynik6wglosowaniaPrzewodniczEcystwierdzil,2eZwyczaineWalne
Zgromadzenie HURTIMEX S,A. podjglo Uchwalq numer t/20L7 o wyiej wskazanej
treSci, a porz4dek obrad co do punktu 3 zostat wyczerpany. ----------
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Ad. pkt 4 Porz1dku obrad"
Przewodnicz.qcy zaproponowal podjqcie uchwaly w sprawie powolania Komisji
Skrutacyjnej. ---------

Przewodniczqcy zglosil nastqpujqcych kandydat6w na czlonk6w komisji skrutacyjnej:
Krystyna Kopei, Zbigniew Zajqc,ktorzy wyrazili zgodq.

Wobec czego, Przewodniczqcy zarzqdzil glosowanie jawne nad uchwalE numer
2/2017.

UCHWALA Nr 2/2077

,;t-_ . ' W sprawie powolania komisii skrutacyinei i wyboru iei czlonk6w
I

_ij,.-_ r;
-., "'"';S,f:[,Powolanie i wyb6r komisji skrutacyjnei] ---------

'.'1' .r" -

--;;!V,alne Zgromadzenie Ilurtimex Sp6lki Akcyjnej z siedzibq w t odzi (zwanej cialel:

. ,,Sp6tkq"), postanawia nrniejsz.ym powota(, dta potrzeb niniejszego Walnego'-- Zgromadzenia, komisjq skrutocyjnq i dokonat wyboru jej czlonk6w w oiobarn' - rcryttyro
Kopet jako Przewodniczqcy komisji skrutacyjnej, - Zbigniew Zajqc jako Sekretarz komisji
skrutacyjnej ---------- --------------

$ 2 fwej{cie uchwaly w tycie]
Niniejsza uchwala wchodziw iycie z chwilq jej podjqcia.

Nastqpnie, Przewodniczqcy przedstawil wyniki jawnego giosowania dotycz4cego
uchwaiy numer 2l2Ot7 :-------------
- liczba akcji, z ktorych oddano waine glosy: 2 I22 BB0 akcji
- procentowy udzial akcji, z kt6rych oddano wa2ne glosy w kapitale zakladowym
Sp6lki: 9,75o/o;

- lEczna liczba wa2nych gtos6w: 3 472 BB0; ------
- liczba glos6w ,,2.a": 3 472 880;
- liczba glostlw ,,przeciw": 0; ----------
- liczba glos6w,,wstrzymujqcych siq": 0.

Do Uchwaty nr 2/2017 nie zgioszono sprzeciw6w. ----------

Po ogloszeniu wynik6w giosowania Przewodnicz4cy stwierdzil,LeZwyczaine Walne
Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjqlo Uchwalq numer 2/20L7 o wy|ej wskazanej
tre6ci, a porzqdek obrad co do punktu 4 zostal wyczerpany. ----------

::



Ad. pkt 5 PorzEdku obrad.

Przewodnicz4cy zwr6cil siQ do obecnych na sali o zglaszanie uwag do
zaproponowanego porzqdku obrad, Nikt ze zgromadzonych nie wni6sl zastrzeie1

Przewodnicz4cy poddal pod glosowanie nastqpuiqcE uchwalq: ----------

UCHWALA Nr 3/2077
W sprawie przyjgcia porzqdku obrad Walnego Zgromadzenia

$ 1 [Przyjqcie porzqdku obradl
Walne Zgromadzenie Hurtimex Spdtki Akcyjnej z siedziba w t,odzi {zwanej dalej:
,,Sp6lkq"), postanawia niniejszym przyjq( porzqdek obrad niniejszego Walnego
Zgromadzenia Spdlki w brzmieniu zamieszczonym w treSci ogtoszenia a zwolaniu tego
Zgromadzenia zamieszczonego w dniu 02"06.2017 roku:

zgodnie z wlaiciwymi postanowieniami Kodeksu spolek handlowych - na stronie
i n t e r n e t o w e j S p 6 | k i ( h U U / /tu_w*w.hutr m ex=ram p l),
zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrument6w, '1

Po ogioszeniu wynik6w glosowania Przewodniczqcy stwierdzil,LeZwyczaine Walne
Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjqlo Uchwalq numer 3/20L7 o wyzej wsl<azanej
tre6ci, a porzqdel< obrad co do punktu 5 zostat wyczcrpany. -----------

w spos6b okreilony dla przekazywania informacji bieiqcych zgodni,?,\.'
z postanowieniamiwlaiciwych przepis6w regulujqcych obowiqzki informacyjne sp6lek." \
notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku newconnect or.qanizowanym ---

przez Gietdg Papier6w Wartoiciowych w Warszawie SA - w drodze Raportu Bieiqcego , -'
EBI Nr 9/2017 ,,Zwolanie Zwyczajnego Walnego T,glromadzenia llurtimex SA". -----------

S 2 [WejScie uchwaly w Lycie] --------.-,---

Niniejszauchwa|awchodziw2yciezchwitqjejpodjqcia.
- i--

Nastqpnie, Przewodnicz1cy przedstawil wyniki jawnego glosowania dotyczqcego :::
uchwaly numer 3 /20L7 :------------- -- 

:

- liczba akcji, z kt6rych oddano wa2ne glosy: 2 1,22 BB0 akcji -::
- procentowy udzial akcji, z ktorych oddano waine glosy w kapitale zakladowym -

Sp6lki: 9,75o/o;

- l4czna liczba waZnych glos6w: 3 472 BB0; ------ -. ;
- liczba glos6w ,,2a": 3 472 880; Zgro
- liczba glos6w ,,przeciw"i0; ---------- , "' .

- liczba glos6w,,wstrzymujqcych siq": 0.

Do Uchwaly nr 3/2017 nie zgloszono sprzeciw6w" ---------- \d F
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.{d, pkt 6 Porz4dku obrad"

Przewodniczqcy zwrocil siQ do zgromadzonych o zadawanie Zarzqdowi pytafi,
rvzgfqdnie zglaszanie uwag dotyczqcych Sprawozdania, opublikowanego na stronie
tnternetowej Sp6tki. Nikt nie zglosit pytania ani uwag odnoSnie przedstawionego
Sprawozdania. --------

Przewodniczqcy poddal pod glosowanie nastqpujqcq uchwalq: ----------

UCHWALA Nr 4/2077
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzqdu z dzialalnoSci

Sp6lki za rok 2076.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie llurtimex Sp1lki Akcyjnej z siedzibq w L,odzi (zwanej
dalej: ,,sp6tkq"), dziatajqc no podstawie art. 393 pkt 1, 395 g 2 pkt 1 Kodeksu sp1tek
handlowych oraz p 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Sp6lki, uchwala co nastqpuje: -----------

P 7 fZatwierdzenie sprawazdania Zarzqdu z dzialalnoSci Sp6lki]
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarzqdu z dzialalnofci Sp6lki w roku obrotowym 20L6

. .... i po zapoznaniu siq ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierajqcym ocenQ tego

I .l{Prrawozdania - zatwierdza sig sprawozdanie Zarzqdu z dzialalnofui Sp6lki w roku
,1"',. obKotowy rn 2 0 1 6. - - - - - - - - - - -
l--, r . t

-.'.i 'f ZtfWejfcie uchwaly w iycieJ
.:.):r.i!*ala 

wchodzi w 2ycie z dniem podlqcia.

' r-' Nastqpnie, Przewodn iczqcy przedstawii wyniki jawnego glosowania dotycz4cego
uchwaly numer 4/20L7 :-------------
- liczba akcji, z kt6rych oddano walne gtosyi 2122 880 akcji
- procentowy udzial akcji, z kt6rych oddano wa2ne glosy w kapitale zakladowym
Sp6lki: 9,750h; ------r------
- lqcznaliczba wa2nych gtos6w: 3 472 BB0; ------
- iiczba gios6w ,,2a": 3 472 880;
- iiczba glos6w,,przeciw": 0; ----------
- liczba glos6w,,wstrzymuj4cych sig": 0.

lo iichwaty nr 4/2017 nie zgloszono sprzeciw6w. ----------

-, ,rgloszeniu wynik6w gtosowania Przewodniczqcy stwierdzil,2eZwyczaine Walne
Zsromadzenie HURTIMEX s.A, podjglo uchwalq numer 4/2017

:.'.:ze)r,vskazanej tre6ci, a porz4dek obrad co do punktu 6 zostal wyczerpany. -----------

r" i pkt 7 PorzEdku obrad.

: --e',r odniczEcy zaproponowal glosowanie nad nastqpuiqcq uchwalq: ----------------



UCHWALA Nr 5/2017
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spdlki za rok 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Sp6tki Akcyjnej z siedzibq w L,odzi (zwonej
dalej: ,sp6lkq"), dzialajqc na podstawie art. 393 pkt 1, 39s g 2 pkt 1 Kodeksu sp6tek
handlowych oraz g 24 ust. 1 pkt 1 statutu sp6tki, uchwala co nascgpuje:------------
$ 1 fZatwierdzenie sprawozdania finansowego]
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Sp6lh za rok obrotowy 2016, zapoznaniu
sig z opiniq i raportem z badania sprawozdania finansowego sporzqdzonym przez
zesp6l Ekspert6w Finonsowych ,,Test" sp. z o.o. z siedzibq w zamo(ciu, wpisanej do
Ewidencii podmiot6w wprawnionych do badania sprawozdari finansowych pod
numerem L924 oraz po zapoznaniu siq ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej
zawieraiqcym ocen? tego sprawozdania ^ zatwierdza sig sprawozdanie finansowe
Spdlki za rok 2A16, zloione z: -----------
L) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2) Bilansu, wykazujqcego po stronie aktyw6w i pasyw|w sumq 10 108 260,36 zt,----------
3) Rachunku zyskow i strat, wykazujqcego zysk netto w kwocic 41s 778,42 zl, ------------
4) Zestawienia zmian w kapitale wlasnym wykazujqcym zwiekszenie kapitalu wlasnego -,o kwotq 415 778,42 zl, ---------- ----------------- ,.../i'
5) Rachunku przeplyw6w pienig2nych wykazujqcego zwiqkszenie stanu {rodk6w {,;,'),/ -7><-pieniginych a kwotq 173 250,66 zl, ---------- _ l,j;t'F
6) Informacji dodatkowej iobjainieri. ------- -- \:J\*i
$ 2 [Wejflcie uchwaly w iycie] ': \
Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. ----------- , 

'i.'

Nastqpnie, Przewodnicz4cy przedstawil wyniki jawnego gtosowania dotycz4cego
uchwaty numer S/20t7 :--------------------------
-liczba akcji, z kt6rych oddano wa2ne glosy: Z IZZ BB0 akcji
- procentowy udziai akcji, z kt6rych oddano waznc giosy w kapitalc zakladowym
Sp6iki: 9,75olo;

-lqczna liczba waZnych glos6w: 3 472 BB0; ------
- liczba glos6w ,3a": 3 472 BB0;
- f iczba glos6w ,,przeciw"'" 0; ----------
- liczba glos6w,,wstrzymui4cych siq": 0"

Do Uchwaly nr 5 /2A1.7 nie zgloszono sprzeciw6w. ----------

Po ogloszeniu wynik6w glosowania Przewodniczqcy stwierdzil,2eZwyczaine Walne
Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podiqlo Uchwalq numer 5/2017 o wyaej wskazanej
tre5ci, a porzqdek obrad co do punktu 7 zostal wyczerpany. ----------

Ad. pktS Porz4dku obrad.

Frzewodniczqcy zarzqdzil glosowanie nad nastgpuf qcq uchwalE; ----------
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UCHWALA Nr 6/2077
w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubieglych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Sp6lki Akcyjnej z siedzihq w Lodzi (zwanej
daiej: ,,Spdlkq"), dzialojqc na podstowie srt.395 S 2 pkt 2 Kodeksu spolek handlowych
oraz $ 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spotki, uchwala co nastqpuje: -----------

f 7 [Pokrycie straty]
W zwiqzku z zyskiern netto Sp6lki odniesionym w roku obrotowym 2016
w wysoko1ci 415 778,42 z!, po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu Sp6lki dotyczqcego
przeznaczenia zysku za rok obratowy 2a1-6 na pokrycie straty z lat ubieglych oraz
zapoznaniu siq ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierajqcym ocenq wniosku
Zarzqdu dotyczqcego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 201"6 na pokrycie straty z lat
ubieglych postanowia siq ninielszym przeznaczy( zysk netto na pokrycie straty z lat
ubiegtych.-

$ 2 [WejScie uchwaly w tycie]
Niniejsza uchwala wchodziw Lycie z dniem jej podjqcia.

Nastgpnie, Przewodnicz.qcy przedstawil wyniki jawnego gtosowania dotyczqcego

-, _--ruchwaly numer 6/2017 :-------------
-< \ \\- --- ---J

,', ,.:\. I

si . . ,'\zba akcji, z ktorych oddano wazne glosy: 2 1,22 880 akcji

ia -'1 
'p4o..ntowy 

udzial akcii, z kt6rych oddano wa2ne glosy w kapitale zakladowym
.€ $pd}l<i: 9,TSo/o:f .i:lv)

\f
fff $pcilki: 9,75o/o;

\:i ' 
,i+qt/nuliczbawaznych glos6w: 3 472880; ------

,, 
'''"' '" : Iizba glos6w ,,2a" i 3 472 BBo;

---. -: liczba glos6w ,,przeciw": 0; -------------------- --

- liczba glosow,,wstrzymujqcych siq": 0"

Do Uchwaly nr 6lZAL7 nie zgloszono sprzeciw6W. -----:---------.--------

Po ogloszeniu wynik6w gtosowania Przewodniczqcy stwierdzil,2eZwyczaine Walne
Zgromadzenie HURTIMEX S.A" podjqlo Uchwalq numer 6l2OL7 o wy|ej wskazanej
treSci, a porzqdek obrad co do punktu I zostal wyczerpany. ----------

Ad. pkt 9 Porzqdku obrad.

Przewodnicz4cy poddal pod glosowanie nastqpujqcq uchwalq: ----------

UCHWALA Nr 7/2077
w sprawie dalszego istnienia Spdlki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spdtki Akcyjnej z siedzibq w Lodzi (zwanej
dalej: ,,Sp6lkq"), dziatajqc na podstawie art. 397 Kodeksu sp6lek handlowych, uchwala co
nastqpuje:-



$ 7 [Dalsze istnienie Sp6lki]
W zwiqzku zaistnieniem przeslanek okreSlonych w przepisie art. 397 Kodeksu spolek
handlowych, postanawia siq niniejszym o dalszym istnieniu sp6tki.

$ 2 [Wejflcie uchwaly w |ycie]---
Niniejsza uchwala wchodziw lycie z dniem jej podjqcia.

Nastqpnie, Przewodniczqcy przedstawil wyniki ;awnegcl gtosowania dotyczqcego
uchwaly numer 7 /2017 :-------------
- f iczba akc)i,z kt6rych oddano wa2ne glosy: Z I2Z BB0 akcji
- procentowy udzial akcji, z kt6rych oddano waine glosy w kapitale zakladowym
Sp6lki: 9,75o/o;

- l4cznaliczba wa2nych gios6w: 3 4TZ 880; ------
- liczba glos6w ,,2a"'. 3 472 880;
- liczba glos6w,,przeciw": 0; ----------
- liczba glos6w,,wstrzymuj4cych siE": 0.

\d. pkt

Do Uchwaly nr 7 /2017 nie zgioszono sprzeciw6w"

Po ogloszeniu wynik6w glosowania PrzewodniczEcy stwierdzi l, 2e Zwyczaine Walne -,.,
Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjqlo Uchwalq numer 7 /2017 o wyiej wskazane1,ft"-
treSci, a porzqdek obrad co do punktu 9 zostai wyczcrpany ----------- ------ {),:,,I tl

i-:'iL+
Ad. pkt 10 Porzqdku obrad. ----]t "ift

,..1,,4\

PrzewodniczEcy zarz4dzilglosowanie nad nastqpujEcE uchwalq3 ---------- ': _.

UCHWATA Nr 812017
w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radq Nadzorczq czlonka Rady Nadzorczej

Pana Ryszarda Szadowiaka w dniu 31 stycznia 2077 roku w drodze kooptacji

Zwyczaine Walne Zgromadzenie Hurtimex Spotki Akcyjnej z siedzibq w t odzi (zwanej
dalej: ,,Sp6lkq"), dzialajqc na podstawie $ 17 ust. B Statutu Sp6tki, uchwala co nastgpuje:

$ 7 [Zatwierdzenie wyboru]
Po przedstawieniu przez Radg Nadzorczq do zatwierdzenia wyboru czlonka Rady
Nadzorczej Pana Ryszarda Szadowiaka w dniu 31 stycznia 2017 roku, w drodze
kooptacji uregulowanel postanowieniem $ 17 ust. 7 Statutu Sp6lki, zatwierdza sie
dokonany wyb6r.

Nastqpnie, Przewodniczqcy przedstawil wyniki tajnego glosowania dotyczqcego
uchwaly numer B/20L7 :-------------
- liczba akcji, z kt6rych oddano wazne glosy: 2I22 880 akcji
- procentowy udzial al<cji, z l<t6rych oddano wa2ne glosy w kapitale zakladowym
Sp6tf<i: 9,75o/o;

H spr(

sl ilt

S 2 [WejScie uchwaly w iycie]
Niniejsza uchwala wchodzi w 2ycie z dniem jej podjqcia.
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- lqczna liczba wa2nych gtos6w: 3 472 880; ------
- liczba glosclw ,,2a": .l 47'2880;
- liczba gios6w ,,prz.eciw":0; ----------
- liczba glosow,,wstrzymujqcych siq": 0.

Do Uchwaly nr 812017 nie zgloszono sprzeciw6w" ----------

Po ogloszeniu wynik6w gtosowania Przewodnicz4cy stwierdzil,zeZwyczajne Walne
Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podiqlo Uchwalq numer 8/2017 owy|ej wskazanej
tresci, a porzqdck obrad co do punktu 10 zostal wyczerpany. ----------

Ad. pkt 11 Porz4dku obrad.

Przewodniczqcy oSwiadczyl, 2e uptynqta kadencja obecnego Zarz4du,
i w zwiqzku z tym istnieje koniecznoSi wybrania Zarzqdu na nowE kadencjq.
W nastqpstwie tego, zwr6cit sig do uczestnik6w Zgromadzenia o zglaszanie
kandydatow na czlonkow '/.arr.4du, ze wskazaniem os6b do petnienia funkcji Prezesa
Zarzqdv. Przcwodnicz.4cy stwicrdzil, ze z.aproponowano jedynie Jarostawa Kopcia jako
osobq do powotania na Cztonka 'Zarzqdu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarz4du.

_ _Przewodniczqcy oznajmil, 2e nie zgloszono innych kandydat6w, a Jaroslaw Kopei
>-\razil zgodq na kandydowanie na tq funkcjE. Wobec tego, PrzewodniczEcy poddal

, PoAgtorowanie tajne nastgpujac4 uchwatq: --------------
2'i t\
r I 'l'rn/ ,l UCHWALANr 9/2077

.,';.y,bnrawiepawotania::;1,;::i::Xif 
i",:#r;::;::;:::XXf 

,,nounanowq

J aro sl aw owi P owl ow i Kop ci ow i

Zwyczojne Walne Zgromadzenie Hurttmex Sp6lki A\cyjnej z siedzibq w tadzi (zwanej
dalej: ,,Sp6lkq"), dziatajqc na podstawie art. 368 5 4 Kodeksu sp6lek handlowych
w zw. z 9 12 usL. I Stotutu Spolki, uchwala co nostqpuje:------------

$ 7 [Powolanie Prezesa Zarzqdu]-
Powoluje siq do pelnienia funkcji Czlonka Zarzqdu Spdlki na nowq kadencjgJAR)SLAWA
PAWTA K0PCIA (PESEL 69053000436) araz powierza funkcjq Prezesa Zarzqdu
lAR2stAWOwr PAWL )wr KoPcrowr (PE9EL 6905s000436). --------

$ 2 fwejfcie uchwaty w tycie]---
Niniejsza uchwala wchodziw zycie z dniem jej podjqcia.------------

Nastgpnie, Przewodniczqcy przedstawil wyniki tajnego glosowania dotycz4cego
uchwaly numer 9 /2017 :-------------
- f iczba akcji, z kt6rych oddano wa2ne glosy: 1 360 270 akcji
- procentowy udziat akcji, z kt6rych oddano waine glosy w kapitale zakladowym
Sp6tki: 6,25 o/o;

- lqczna liczba wa2nych glos6w: 2 260 270; ------



liczba glos6w ,,za"i 2 260 270;H Hvv !r vt

Iiczba glos6w,,prZeciw": 0; ----ar ,tt/r.

- liczba glos6w,,wstrzymujqcych siq": 0.

Do Uchwaiy nr 9 /2017 nie zgloszono sprzeciw6w. ----------

Po ogloszeniu wynik6w glosowania Przewodnicz4cy stwierdzil, ze Zwyczajne Walne
Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podiqlo Uchwalq numer 9 /2Ot7 o wy2ej wskazanej
treSci, a porzqdek obrad co do punktu 11 zostal wyczcrpany. -----------

Przewodnicz4cy oznajmil, 2e przy podejmowaniu powy2szej uchwaiy, w glosowaniu nie
brai udziaiu Jaroslaw Kope6- wyl4czony od giosowania.-------

Ad. pkt 12 Porz4dku obrad"

Przewodnicz4cy poddal pod glosowanie nastqpujqc4 uchwalQ: ----------

UCHWALA Nr 70/2077
w sprawie udzielenia Panu Jaroslawowi Kopciowi, czlonkowi Zarzqdu Sp6lki,
pelniqcemu funkcjq Prezesa Zarzqdu, absolutorium z wykonania obowiqzk6w

w 2076 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Sp1lki Akcyjnel
dalej: ,,Sp6lkq"), dzialajqc na podstawie art. 395 5 2 pkt 3
oraz S 24 ust. 1 pkt L Statutu Sp6lki, uchwala co nastgpuje :

S 1 fUdzielenie absolutorium]
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarzqdu z dzialalnoSci Spolkt w roku obrocowym 2016
i po zapoznaniu sig ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierajqcym ocenq tego
sprawozdania * udziela sr? Panu Jaroslawowi Kopcibwi - Prezesowi Zarzqdu,
absolutorium z wykonania obowiqzk6w za rok obrotowy 2016.

S 2 [WejScie uchwaly w tycie]
Niniejsza uchwala wchodzi w iycie z dniem jej podjqcia.

Nastqpnie, PrzewodniczEcy przedstawil wyniki tajnego glosowania dotyczqcego

uchwaly numer tO /2017 :-------------
- liczba akcji, z kt6rych oddano wa2ne glosy: 1 360 270 akcji

- procentowy udziat akcji, z kt6rych oddano waznc glosy w kapitale zakladowym
Sp6lki: 6,25 o/o;

- l4czna f iczba wa2nych gtos6w: 2 260 270; ----'-
- liczba glos6w ,,2a": 2 260 270;

- liczba glos6w,,przeciw": 0; ----------

- liczba glos6w,,wstrzymujqcych sig": 0"

Do Uchwaly nr 1,012AI7 nie zgtoszono sprzeciwow. ----------
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Po ogloszeniu wynik6w glosowania PrzewodniczEcy stwierdzil,2eZwyczajne Walne
Zgromadzenie HURTIMEX S.A, podiqlo Uchwalg numer L0l2OI7 o wy2ej wskazanej
treSci.

Przewodnicz4cy oznajmit,2eprzy podejrnowaniu powy2szej uchwaly,w glosowaniu nie
bral udzialu Jaroslaw Kopei- wylqczony od glosowania.-------

Przewodn iczEcy poddal pod glosowanie nastQpui4cE uchwalq: ----------

UCHWATA Nr 7X/2077
w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Kopciowi czlonkowi Rady Nadzorczej

Sp 6lki, p elniqcemu funkcj q Przew odnicz qceg o Rady N a dzorczej Sp 6lki,
absolutorium z wykonania obowiqzk6w w okresie 0L,07.-30.05. 2076 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Sp6tki Akcyjnej z siedzibq w todzi (zwanej
dalej: ,,Sp6lkq"), dzialajqc na podstawie art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu spltek handlowych
oraz $ 24 ust. 1. pkc L Scatutu Spdlki, uchwala co nastqpuje: -----------

$ 7 IUdzielenie absolutorium] ------

Po rozpatrzentu sprawozdania Rady Nadzorczej z dziqlalnoici w roku obrotowym 20L6
-wSziela siQ Ponu Bogdanowi Kopciowi - Przewodniczqcemu Rady Nadzorczej,

, ..gblo lutorium z wykonania obowiqzk6w za rok obrotowy 201"6 za okres

_ .:, 0lq-s0.0s.2016. -----------

tj ' S]z '[Weiflcie uchwaty w iycieJ

-Nin\bjsza uchwala wchodziw |ycie z dniem jej podjqcia"
-.'..,.

- 
Nastgpnie, Przewodnicr.q.cy przedstawil wyniki tajnego gtosowania dotyczqcego
uchwaly numer 11/2017 :----------
- liczba akcji, z ktorych oddano wazne giosy: 2 122880 akcji
- procentowy udzial akcji, z kt6rych oddano wa2ne gtosy w kapitale zakladowym
Sp6iki: 9,750/o;

- I4czna ltczba wa2nych gtos6w: 3 472 880; ------
- liczba glosdw ,,2a": 3 4V2 880;
- liczba glos6w,,przeciw": 0; ----------
- liczba glos6w,,wstrzymujEcych siq": 0.

Do Uchwaly nr 1I12017 nie zgloszono sprzeciw6w.

Po ogtoszeniu wynik6w gtosowania Przewodniczqcy stwierdzil,zeZwyczaine Walne
Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjqlo UchwalQ numer ll/20t7 o wy|ej wskazanej
treSci.

Przewodnicz4cy poddal pod glosowanie nastqpuiEcq uchwalq; ----------

l1



UCHWATA Nr 12/2017
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kopciowi czlonkowi Rady Nadzorczej

Sp6lki, pelniqcemu w okresie od 22.06-31.12 2076 funkcjg Vice Przewodniczqcego
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiqzk6w

za okres 22.06,-37.12" 2016 roku

Zwyczaine Walne Zgromadzenie Hurtimex Spdlki Akcyjnej z siedzibq w t odzi (zwanej
dalej: ,,Sp6lkq"), dzialajqc na podstawie art. 395 5 2 pkt 3 Kodeksu sp6tek handlowych
oraz $ 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Sp6lki, uchwala co nastgpuje: -----------

$ 7 IUdzielenie absolutorium] ------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnoici w roku obrotowym 2016
udziela siq Panu Marcinowi Kopciowi - Czlonkowi Rady Nadzorczel, pelniqcemu
w okresie od 22.06-31.12 2015 funkcjg Vice Przewodniczqcega Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiqzk1w za rok obrotowy 2016 za akres 22,06-
3 1. 12.2 0 1 6. -----------

5 2 fwejflcie uchwaly w iycie]

Zwycz
dalej:
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Niniejsza uchwala wchodzi w iycie z dniem jej padjqcia.-- . .acz,,

- .cza
Nastqpnie, Przewodnicz4cy przedstawil wyniki tajnego glosowania dotycz4cego
uchwalynumer l2/2OI7:------------- ----------T_. - -
- liczba akcji, z kt6rych oddano wazne glosy: | 478 860 akcji l.- ^ j',j il, .:- procentowy udzial akcji, z ktorych oddano waZne glosy w kapitale zaktadowffi:i- fi)'"'1'; '. SqSp6tki: 6,79 o/o; -------------rl ,\ 

rl

- lqczna liczba wa2nych glos6w: 2 378 860; ------ ----------\.,. *
- liczba glos6w ,,2a": 2 378 860;
- liczba glos6w,p(zeciw" : 0; -----------:--_------- - -

- liczba glos6w,,wstrzymujqcych siq": 0.

DoUchwalynr12/2017niezgloszonosprzeciw6W'----------

Po ogloszeniu wynik6w giosowania Przewodniczqcy stwierdzil,2e Zwyczaine Walne
Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podiqlo UchwalQ numer t2/2017 o wy|ej wskazanej
treSci.

Przewodnicz4cy oznajmil,2eprzy podejmowaniu powy2szej uchwaly,w glosowaniu nie
bral udziaiu Marcin Kopei- wylqczony od glosowania.-------

i,

Przewodn icz1cy poddal pod glosowanie nastqpui acq u chwalQ : - ---------

UCHWALA Nr 73/2077
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Zajqcowi czlonkowi Rady Nadzorczej

Sp6lki, pelniqcemu w okresie od 22.06-31.12 2016 funkcjq Przewodniczqcego Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiqzk6w w 2076 roku

: r-:
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Sp1lki Akcyjnej z siedzibq w Lodzi (zwanej
dalej: ,,5p6!kq"), dzialajqc na podstawie art. 395 S 2 pkt 3 Kodeksu sp1lek handlowych
oraz S 24 ust. 1 pkt 1, Statutu Sp6lki, uchwqla co nastqpuje : ----------

S 7 IUdzielenie absolutorium] ------
Fo rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnoici w roku obrotowym 2016
udziela srq Panu Zbigniewowi Zajqcowi - Czlonkowi Rady Nadzorczej, pelniqcemu
w okresie ad 22.06-31.L2 2A16 funkcjq Przewodniczqcego Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiqzkdw za rak obrotowy 20L6" -----------

S 2 [WejScie uchwaly w tycie]
Niniejsza uchwala wchodzi w 2ycie z dniem jej podjqcia.

Nastgpnie, Przewodniczqcy przedstawii wyniki tajnego glosowania dotycz4cego
uchwaiy numer L3/20L7 :-------------
- liczba akcji, z kt6rych oddano waLne gtosy: 2I22 BB0 akcji
- procentowy udzial akcii, z ktorych oddano wa2ne gtosy w kapitale zaktadowym
Spdtki: 9,7Soh;

- IEczna liczba wa2nych gtos6w: 3 472 BB0; ------
- liczba glos6w ,,2a": 3 472 BB0;

';',{rczba gtos6w,,prZe ciw": 0; ----------
.\. llb,zba gtos6w,,wstrzymujqcych siq": 0.

i ---.-. Qo!chwaty nr 73/2017 nie zgloszono sprzeciwow. ----------Fjr| | '
q r_'1_.:,,, ..7

'./^/,u_-'.''.Po,bgloszeniu wynik6w glosowania Przewodniczqcy stwierdzil,2eZwyczaine Walne
' .Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjglo Uchwalq numer L3/2017 o wyiej wskazanej

treSci.

Przewodn icz4cy poddal pod glosowanie nastqpujEc4 uchwalQ: ----------

UCHWALA Nr 74/2077
w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopet czlonkowi Rady Nadzorczej Sp6lki,

absolutorium z wykonania obowiqzk6w w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spdlki Akcyjnej z siedzibq w Lodzi (zwanej
dalej: ,,Sp6lkq"), dzialajqc na podstawie art" 395 5 2 pkt 3 Kodeksu sp6lek handlowych
oraz S 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Sp6lki, uchwala co nastqpuje: -----------

$ 1 IUdzielenie absolutorium] -------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnofci w roku obrotowym 2016
udziela siQ Pani Krystynie Kopet - Czlonkowi Rady Nadzorczej, absolutorium
z wykonania obowiqzk6w za rok obrotowy 2016. -----------

$ 2 [WejScie uchwaly w iycie]---
Niniejsza uchwala wchodzi w 2ycie z dniem jej podjqcia.

13



Nastqpnie, Przewodniczqcy przedstawil wyniki tajncgo giosowania dotyczqcego
uchwaty numer 14/20L7 :-------------
- f iczba akcji, z kt6rych oddano walne glosy: I406 630 akcji
- procentowy udzial akcji, z kt6rych oddano wa2ne glosy w kapitale zakladowym
Sp6lki: 6,46 o/o;

- lqczna liczba wa2nych glos6w: 2 306 630; ------
-liczba glos6w ,,2a": 2 306 630;
- liczba glos6w ,,przeci'w":0; ----------
- liczba glos6w,,wstrzymuj4cych siq": 0.

Do Uchwaly nr 14/2017 nie zgloszono sprzeciw6w, ----------

Po ogloszeniu wynik6w glosowania Przewodnicz4cy stwierdzil,LeZwyczaine Walne
Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podiqlo Uchwalq numer 14/2017 o wyzej wskazanej
treSci,

PrzewodniczEcy oznajmii, 2e przy podejmowaniu powy2szej uchw aly, w gtosowaniu nie
brala udzialu Krystyna Kopei- wyi4czona od glosowania.-------

Przewodnicz4cy poddal pod glosowanie nastqpujEc4 uchwalg: ----------

I -, ,rc, -
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UCHWALA Nr 15/2017
w sprawie udzielenia Panu Bronislawowi Krzysztofowi Siekierskiemu czlonkowi

Rady Nadzorczej Sp6lki, absolutorium z wykonania obowiqzk6w w 2016 raku

Zwyczaine Walne Zgromadzenie Hurtimex Sp6lki Akcyjnej z siedzibq w Lodzi (zwanej
dalej: ,,sp6lkq"), dzialajqc na podstawie art. 395 5 2 pkt 3 Kodeksu sp1tek handlowych
oraz $ 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Sp6lki, uchwala co nastqpuje: ----::--------:----------

$ 7 fUdzielenie absolutorium] ------ -------1------

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnoici w roku obrotowym 2016
udziela srg Fanu Bronislawowi Krzysztofowi Siekierskiemu - Czlonkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiqzk|w za rok obrotowy 2016.

$ 2 [WejScie uchwaly w tycie]
Niniejszo uchwala wchodzi w iycie z dniem jej podjqcia. -----------

Nastqpnie, Przewodniczqcy przedstawil wyniki tajnego glosowania dotyczEcego
uchwaly numer 15/2Ot7 :-------------
- liczba akcji, z kt6rych oddano wa2ne glosy: 2 1.22 BB0 akcji r. : P

- procentowy udzial akcji, z kt6rych oddano wa2ne glosy w kapitale zakladowym
Sp6lki: 9,750/o; ; -:e',

- l4czna liczba wa2nych gtos6w: 3 472 BB0; ------

- liczba gios6w ,,2a": 3 472 BB0:

- liczba glos6w ,,przeciw":0; ----------
- liczba glos6w,,wstrzymujqcych siq": 0.

Do Uchwaly nr 1,5/2A17 nie zgloszono sprzeciw6w. ----------
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Po ogloszeniu wynik6w glosowania Przewodniczqcy stwierdzil, Le Zv,tyczajne \t'alne
Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podiglo Uchwalq numer 15/2017 o wyiej wskaza:.=
treSci"------

Przewodniczqcy poddal pod glosowanie nastqpuiqc4 uchwalq: ----------

UCHWATA Nr 16/2077
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrot czlonkowi Rady Nadzorczej

Sp6lki, absolutorium z wykonania obowiqzk6w w 2016 roku

Zwyczaine Walne Zgromadzenie Hurtimex Sp6lki Akcyjnej z siedzibq w Lodzi (zwanej
dalej: ,,Spdlkq"), dzialajqc na podstawie art. 395 5 2 pkt 3 Kodeksu sp1lek handlowych
oraz f 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Sp6lki, uchwala co nastqpuje: -----------

$ 7 IUdzielenie obsolutorium] ------
Po rozpatrzentu sprawozdonrct Rady Nadzorczej z dziatalnoici w roku obrotowym 2016
udziela stq Ponu rUolctechovut Nawrot - Czlonkowi Rady Nadzorczej, absalutorium
z wykonanta obowtqzk6w zo rok obrotowy 2016. -----------

f 2 [WejScie uchwaly w 2ycie]

;$in,iejsza uchwala wchodzi w 2ycie z dniem jej podjqcia.

Nastgpnie, Przewodniczqcy przedstawii wyniki tajnego glosowania dotizcz4cego
rlcltwaly numer 16 /2017 :-------------

.): lidzba akcii,z ktorych oddano wa2ne gtosy: 2I22 BB0 akcji

...lprocentowy udzial akcji, z kt6rych oddano wa2ne gtosy w kaprtaie zaktadorvvrl
Sp6lki: 9,750/o;

- Iqczna liczba waznych gios6w: .3 472 880; ------

:Iff:::i::il .;,:.:,":,:i,,1il_ 
_ ::_ :_ 

' ... ..

- liczba glos6w,,wstrzymujqcych siq": 0.

Do Uchwaty nr 16/2017 nie zgloszono sprzeciw6w, ----------

Po ogioszeniu wynikow glosowanra PrzewodniczEcy stwierdzil,2eZwyczajne Walne
Zgromadzenie HURTIMEX S,A. podiqlo Uchwalq numer 16/2017 o wyLej wskazanej
treSci, a porzqdek obrad co do punktu 72 zostal wyczerpany.----------

Ad. pkt 13 Porz4dku obrad.

Przewodn iczEcy zaproponowal glosowanie nad nastqpujqc4 uchwalE: ------ ----------

UCHWALA Nr 77/2077
w sprawie zmiany Statutu Spdlki

l5



Walne Zgromadzenie Hurtimex Sp6lki Akcyjnej z siedzibq w !,odzi, zwanej dalej:
,,Sp6tkq", dzialajqc na podstawie f 24 ust. 1 pkt 4) Statutu Sp1lki oraz art. 430 Kodeksu
sp6lek handlowych (zwanego dalej ,,KSH"), postanawia, cct nastqpuje: ------- - *'. - -.

$ 7 fZmiana Statutu]
ZwyczajneWalneZgromadzenieSp6Ikidzialajqcnapodstawieart'430s1KSH
postanawia zmienit w s 6 ust. Tl Statutu Sp6tki nadajqc nastQpujqce brzmienie: ---------- i - .'
,,77. [Jpowainia siq Zarzqd Sp6lki do podwy2szenia kapitalu zakladowego Sp6lki - ' :

w ramach kapitalu docelowego w terminie do dnia 29 czerwca 2020 roku, ' ' | -

o kwotq nie wy2szq niz 2 200 000 zl (dwa miliony dwieScie tysiqcy ztotych)"
$ 2 [Wej$cie uchwaly w 2ycie]
Niniejsza uchwala wchodzi w iycie z dniem jej podjqcia, z tym jednak zastrzeieniem, ze i: : '
skutek prawny w postaci zmiany Statutu nastqpuje z chwilq wydania przez wtaiciwy Sqd
Reiestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestt"ze I ': ,

przedsiqbiorc6w Krajoweg o Rejestru Sqdowego.

UZASADNIENIE UCHWAT.Y

W trakcie 2017 roku oraz w kolejnych latach Spolka bqdzie realizowala strategie rozwoju
opartq na zwiqkszeniu przychod6w poprzez wzrost udzialu w sprzedaiy odzieiy
dzieciqcej na rynku krajowym, pozyskanie kontrahent6w eksportowych oraz
konsekwentne powiqkszqnie wolumenu uslug magazynowo logistycznych dla firmy Kids
Fashion Group. Utrzymanie jednoczesnego i rdwnomiernego rozwoju tych wszystkich
ir6deIprzychod6wbqdziewymuszalozwiqkszeniezaanga2owaniakapita|owego'Sp6|ka
bqdzie musiala byt gotowa na gwaltowny wzrost potrzeb finansowych zwiqzanych /;' '

z koniecznoiciq zapewnienia zatowarowania rozwiianych kanal6w dystrybucji oral,-.1$.L;
naktad6w na powiqkszenie infrastruktury magazynowej. Dynamiczna sytuacja na rynkul'. '',\?

gwaltowne tiiony makroekonomiczne wymagajq szybkich i skutecznych ctecyzli tt trroiy\:, \t#
Sp6|ki'WadpowiedzinapotrzebyrynkuSp6lkamusireagowainiezw!ocznieaby
z sukcesem realizowat przyjqtq strategig. W chwili obecnej Sp6lka rna ograniczone -'. 

-moiliwoSci kapitalowe aby skutecznie przeprowadzi( planowane przedsiqwziqcia
rozwoiowe" Moiliwoit emisji akcji w 'ramach kapitalu dotelowego ogranicza ryzyka
wynikaiqce z bezwladnoici czasowej pozyskania kapitalu w sytuacji korzystnej
koniunktury rynkowej w branzy jak rowniei na rynku kapitatowym. Zarzqd bgdzie mial
moiliwoit zaoferowania akcji nowej emiqi znocznie szybciej i w najbardziej dogodnym
dla Sp6lki momencie.

Nastqpnie, Przewodniczqcy przedstawil wyniki jawnego gtosowania dotyczEcego
uchwaly numer L7 l2OL7 :-------------
- liczba akcji, z ktorych oddano wa2ne glosy: 2122 880 akcji
- procentowy udzial akcji, z ktorych oddano wa2ne glosy w kapitale zakladowym
Sp6tki: 9,750/o;

- l4czna liczba wa2nych glos6w: 3 472 BB0; ------
- liczba glos6w ,,2a": 3 472 BB0;

- liczba glos6w,,pfzeciw": 0; ----------
- liczba glos6w,,wstrzymujqcych sig": 0"

Do Uchwaly nr 7712017 nie zgloszono sprzeciw6w. ----------
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Po ogtoszeniu wynik6w gtosowanra Przewodniczqcy stwierdzil, 2e Uchwala numer
17l2O17 o tre3ci iak wyZei, nie zostala podjqta, ze wzglqdu na brak quorum,
o kt6rym mowa w art.44551 Kodeksu Sp6lek Handlowych. ---------

FrzewodniczEcy poinformowat zgromacizonych, ze zgodnie z art-. 44552 i 3 Kodeksul

Sp6iek Handlowych, mozna zrvolai kolejne Walne Zgromadzenie, podczas kt6rego do
powziqcia uchwaly o treSci jak ',vy2ei nie bqdzie wymagane quorum, wynosz4ce Ly'3

kapitalu zakiadowego. Przen'ociniczqcy stwierdzil,2e porzqdek obrad co do punktu tr 3

zostat wyczerpany" -----------

Ad. pkt t4 Porz4dku obrad,

Przewodnicz1cy zwr6cii sig do zgromadzonych na sali z pytaniem czy sqjakieS wolne
wnioski. Wobec ich braku ina skutek wyczerpania porz4dku obrad Przewodnicz1cy
zamkn4l Zwy czajne Wal ne Z gro m a dze n i e, --------

II. ----------

Do protokotu tego zat4czon:r zostaia: lista obecnoSci uczestnik6w Walnego
Zgromadzenia --------

,:ktch 
III.

tAlbn .
- 

",',')i .t. . TozsamoSi Przewodnrcz4cego Zgromadzenra - Marcrna Slawomira Kopcia, syna
' l.'|)/'i ;: .' Bogdana i Krystyny, zamrcszkatego w Lodzi [93-030), przy ulicy Dygasiriskiego numer 6
-,.,;,7:.1i*.-*I. m. ZA, PESEL 7B0B0300299 Notariusz ustalila na podstawie okazanego dokumentu

-,"),i,,'tt,il*-.s lto2samosci - dowodu osobistego ANE 019791, wydanega przez Frezydenta Miasta

" 

j', \,i . " _.__Z,Lqdzr. --------

,oi, \._ ' . lV. -------
Wypisy tego aktu mozna wydawac Sp6tce i Akcjonariuszom bez ogranicze,h. ------

V. ---------- -.----:-------

Koszty sporzqdzen r a tego a ktu ponos i Sp6lka.--- -------------

vL ---------
Notariusz ustalila do pobrania: ----------

r tytulem taksy notarialnej - na podstawie S 9. i $17 Rozporz4dzenia Ministra
SprawiedliwoSct z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarralnej [Dz.U. Nr 148, po2.1,564)-kwotq----------------1100,00 zl

. 23o/a podatku VAT - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 1,I marca 2004
roku o podatku od towar6w i uslug [Dz.U. Nr 54 poz. 535) w kwocie----253,0O21

Powy|sze oplaty nie obejmujq kosztdw wypis6w z fego aktu, kt6re wraz z podstaw4
prawnE ich pobrania zostanq podane na ka2dym z wypis6w
Akt ten zostal odczytany, przyigty i podpisany. ----------

REPERTORIUM A NR: 3498 120L7
Dnia trzydziestego czerwca dwo tysiqce siedemnastego roku (30-06-2017 ) wypis ten wydotam na rzecz HURTIMEX sp6lki
akcyjnej z siedzibqw Lodzi, pobierajqc:
-tywlem taksy notarialnej- zgodnie z $12 Rozporzqdzenio Ministro Sprowiedliwoici z dnia 28,06"2004 r,- kwotq---50,00 zI
-23% pofutku VAT - zgodnie z orL_4Lrlst.l Ustawy z dnio 1 1.0 j.2004 r. o podatku od towardw i ustug - w kwocie - 11,50 zI

Na oryginale podpis Przewodniczqcego i Notariusza.


