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AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego si6dmego grudnia dwa tysi4ce osiemnasteto roku (27.12.201g r.) w
Bielanach Wroclawskich przy ulicy Logistycznej nr 4 odbylo sig Zwyczajne Walne
Zgromadztnie sp6lki pod firma ViDiS Sp6,fta Akcyin a z siedzib4 w Bielanach
Wroclawski.c.h (adres: Bielany Wroclawskie, 55-&() Kobierzyce, ulica Logistyczna nr 4;

RECON: 933038 687 , NIP: 892522a20), wpisanej do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego
Rejestru S4dowego pod nusrerem KRS: 000036mry stosownie do przedlo2onego przy
niniejszym akcie notarialnym wydruku zawieraj4cego informacjg odpowiadajaca
odpisowi.aktualnemu z rejestru przedsigbiorc6w, pobran4 na podsta\ /ie art. 4 ust.4 aa

ustawy z dnia 20 sierpnia 197 roku o Krajowyrn Rejestrze S4dowym pz.lJ. z 1997 roku,
N 121, poz. 769 ze zm.) w dniu dzisiejszym, z kt6rego notariusz Gaegorz Wojtylak
ptowadz4cy Kancelariq Notarialhq we Wroc*awiu przy ulicy Swidnickiej 39 lokal numer
5. sporzqdzil ninieiszy:

PROTOK6I.
zvry cz AINEG o WALNEGO Z GROMADZENTA

Abtady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp6[<i pod fimra ViDiS Sp6lka Akryjna z

siedzibq w Bielanadr Wroclawskich, zwanej dalej r6wniei ,,Sp6ikA", zwolanego na

dzie 27 grudnia 2018 roku na godiine 9:00 w Bielanac-h ffioclawskich ptzy uliry
Logistycznej 4, otworzyl Prezes TanzEdu Sp6lki Bartosz Palusko, przywital
zgrornadzonydr i zaproponowal swoj4 osobg na Przewodnicz4cego Walnego

Zgromadzenia. -

Bartosz Palusko zaproponowai podigcie uehwaly w glosowaniu tajnym o nastgpujqcej

tredci:

UCHWAI,ANRl
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp6lki dzialajqcej pod firm4

ViDiS Sp6lka Akryjna z siedzibq w Bielanadr Wroc{awskich

z dnia 2? grudnia 2018 roku

u spruwie |ogboru Przeuoiltticzqcego Wlrrego Zgtofltadzatia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 S 1 KSH, uchwala co nastgpuje:
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g 1. Wybfu Przewodniczqcego

Dzialaj4cna podstawie art. 409 S I ustawy z dnia 15 wrze&ri,a 2000 r. Kodeks spolek

handlowych (tekst jedn. Dz.lJ. z 2016 r., poz. 1578 z. p6in mtl, Zwyczajne Walre

Zgromadzenie Sp6lki ViDiS Sp6ika Akcyina na Przewodnicz4ego Zwycz?filega

Walnego Zgromadzeaia wybiera Pana Bartosza Palusko. ------

$ 2. Wej6cie w irycie

Uchwala wchodzi w 2ycie z chwilajej podjgcia

Bartosz Palusko stwierd'.it Ze w glosowaniu tajnym oddano 1.403.71 weLinych glos6w

z L4A3.777 akcji stanowiqcych 5298 % kapitalu zakladowego Sp6lki, w tpn:
- za uchwd4: 1,.453.777 glosbw,

,- przeciv/ uchwale: 0 glo96w, ---
- wstrzy'nruj4cych sig: 0 6losow.-----

Bartosz Palusko stwierdzil, ire uchwala zostata podiqta.
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Bartosz Palusko wyb6r przyj{ i objql przewqdnictwo obradom Zwyczajnego Walnego

Zgromadzeria. Przewod.niczqry zan4dzi spotz4dzaie listy obecnoSci i jei podpisanie

przez obecnych. PrzewodniczEcy sprawdzil listg obecnodci, podpisal ja i zaradz* j$
wyloienie na qzas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzxia, o6wiadczaj4c

jednocze6nie, in. ta Zwyczaytym Walnym Zgromadzeniu obecrti sq akcjonariusze,

kt6rzy reprezentuj4 l4cznie 1lf/3.n7 akcii S.polki, co stanowi 57,98 1, kapitahr

zakladowego Sp6lki, daj4cych prawodo wykonywania 1.4JJ3.n1, gtos6w.--------

To2samoSi Bartosza Palusko

odwiadczenia zamieszkale go:

na p'odstawie dowodu osobisi

PrzewodniczEry stwierdzil, 2e Zwyczatpe Walne Zgromadzenie zostalo zwolane

prawidlowo, w tybie art. 4021 Kodeksu spdlek handlowydt, poprz*z ogloszenie

dokonane co najmniej na 26 dni przed terminerr Walnego Zgroaadz'eria, kt6re to

ogloszenie zostalo zamieszczone na stronie intemetowej Sp6lki oraz zostalo

opublikowane w sposob okreSlony dla przekazywania informacji bie2 4cych zgodnie z

przepisami ustawy o ofercie pubtcznej i warunkach wprowadzania instrument6w

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp6lkach publicznych'

Przewodnicz4cy stwier&il, 2e Zwyczalme Walne Zgromadzenie jest 2dolne do

podeimowani4 wainych uchwal.------
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0 Przewodniczqcy zaproponowal podjgoe w glosowaniu ia*nyll uchwaly
o nastePuiAcej tresci' -------

UCHWAI,ANR2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp6lki dzialajqcej pod lirm4

ViDiS Sp6lka Akcyjna z siedzibl w Bielanach Wroclawskich
z dnia ZZ gruilaia 2018 roku

w sgawie pnyjgcia ponqdldt obail Zwyczajnzgo Walnego Zgromailzerria

Zwyczajne Walne Zgromadzerrie uchwala co nastqpuje: -----*-

g 1. hzyjgcie porz4dku obrad
Zwyczaine Walne Zgromadzenie Spolki ViDiS Sp6lka Alcyjna przyjmuje nastgpuj4ry
porz4dek obrad:

1) .Otwarcie obrizd Zwyczalnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wyb6r Przewodnicz4cego Zwyczainego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidlowo6ci zwolania Zwyczalnego Walnego Zgromad,z-enia oraz
jego zdolnofti do podejmowania uchwal

4) Przyjgcie porzEdku obrad;

5) Podjgcie uchwd w sprawie:

a) uc-hyleniatajno5ci gtosowari dotycz4cych wyboru komisji powolywanych przez

Zwyczaine Walne Zgromadzenie, -

b) wyboru Komisji Skrutacyjnej,

c) rozpatrzmia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorc zA Spi*kt z

dzialalnodci w roku obrotowym 20171201& --------*
d) rozpatrzeni,a i zatwierdzenia fednostkowego sprawozdania finansowego Sp6lki

za rok obrotowy 201712018,

e) rozpahzenia i zatwierdzmia sprawozdania Z,arz4drt z dzialalno6ci Sp6lki w
roku obrotowym 2077 12078,

f) podziafu zysku za rok obrotowy 20171?ffi, -
g) roTpatrzenia i zatwier&enia skonsolidowai€go sprawozdania finansowego

Crupy Kapitalowej ViDiS S.A. za rok obrotowy 201712078,

h) rozpatrzmia i zatwier&mia sprawozdania Zarz4dt z dziatalnodci Grupy
Kapitalowej ViDiS S.A. w roku obrotovtp 20171201& *--..._

i) udzielenia absolutorium czlonkom organ6w Sp6lki z wykonania przez nich
obowi4zk6w w roku obrotowym 207712018,

j) aniany Statutu Sp6lki; ----*
6) Wolne vnrioski;
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I$ 2. Weirfie w irycie

Uchwala wchodzi w 2ycie z chwila iei podiecia' --

Przewodnicz4cy stwierdzil, ire w glosowaniu iawnym oddano 1'403'71 wa2nych

gloslw z 7.1{J3.771 akcji stanowi q$Ich 57,98 %kapitafu zakladoweSo SP61ki' w tym: --
- za uchwal4: *in3.nl.dios6w, ----*4:*---4-
- przecirY uchwale: 0 glosow, --
. wstrzymujqcydr siq: 0 glosow.:--

Przewodnicz4cy gtwierdz* 2e uchwala zostala podigla' '--'-'*'--

Przewodnicz4cy zaprq>onowal podjgcie glosowaniu ra*nYm uchwalY

n

q!1.

o nastepujacE tre&:i: -----.----

UCFIWAI,ANR3
Zwyczainego Walnego Zgroma&enia ep6lki rkidrjqcej pod firmq

ViDiS Sp6lka A&cyina z aie&ib4 w Sielanaih Wtodawskich

z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sVrawie rchyr:ila tainaici itosowoi datyczqcydt wybont komisii ptzoolyutatych

przez Z;toyczaine W olae Zgronailzmie

ZwyczajreW alne Zgromadzerrie uchwala co nastePuie:

$ 1. Uchylenie taino6ci glosowari

Uchyla siq dla potrzeb niniejszego Zwycza;pego Wakego Zgromadzenia taino#

glosowarl.dotycz4cych powolania Komisii Skrutacyjnej' -"-------

g 2. Irt{eidcie w Zycie

Uchwala wchodzi w 2ycie z chwih iej podiqcia. *

Przewodniczqry stwierdzif irc w glosowaniu iawnyur oddano 1'4O3'771 waimych

$o*w 21.403.771 akcii stanowiesych 5298 % kaPitafu zakladowego Sp6lki' w t,rn: --
- za uchwal4: 1.403.771glos6w, -----
- przeciw uchwale: 0 glos6w, ---
- wshzrTmuj4cydr sig: 0 glos6w.-

4

7) Zamlnigcie ob radZwyczalnego Walnego Zgromadzenia' -*-..--



Przewodnicz4cy stwierdzil, Ze uchwala zostala podjqta.

Przewodnicz4cy zaproponowal podjqcie glosowaniu jawnym uchwaly
o nastgpuj4cej treici:

UCHWAI"ANR4
Zwyczalnego Walnego Zgmmadzenia spolki dzialajgcej poel tirmq

ViDiS 5p6lka A.kcyina z siedzib4 w Bielana:ch Wroc{awskich
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w syr*zoie wybot Komisji Skrutacyjnej.

g 1. Powolanie Korriaii Skrutacyinej
Dla potrzeb Zwyczalnego Wakrego Zgromadzenia powofuje sig Komisig Skrutacyjn4
w skladzie:

1. Bartosz Palusko;

2. Szymon Staruchowicz.

g 2. Wej6cie w zycie

Uchwala wchodzi w 2ycie z chwilq jej podjgcia. --*

Przewodnicz4cy stwierdzil, 2e w glosowaniu jawnym oddano 1.1103.771 wainych
glos6w z 1,.403.n7 akcji stanowi4rych 57,98 "/okapitaht zakladowego Sp6lki, w tym: --

- za uchwal4: 1,.403.771glosow, ---------
- przeciw uchwale: 0 glos6w,

- wstrzymuj4cych sig: 0 glosow.--

Przewodnicz4cy stwierdzil, ie uchwala zostala podjgta.

P:zewodnicz4cy zaproponowal podjgcie glosgwaniu javonym uchwaly
o nastqpujqcej tre5ci:

UCHWALANRS
Zwyczajnego l,Yalnego Zgromadzenia spdlki &ielajlcej pod frrmq

ViDiS Sp6lka Akcyjna z eie&ib4 w Bielanach Wroclawskich

. l dnia 27 grudnia 2018 rokq
tozpattzenia i zahoierilzenia s?rawozd*rria Raily Nailzorczej Spciki z

. ilzialalno6ci w roku obrotoltlry 201712A78

,t
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$ 1,, Zatwier&enie sPrawozdania

Po rczpatrtrrrr t, zattryierdza sig splawozdanie Rady Nadzorczej ViDiS S'A'

z dzialalnodci w roku obrotowym 2017/2018. ---

$2Wei6ciewZYcie
Udrwda wchodzi w i,ycie z chwil4 podjqcia.

Przewodrricz4cy stwierdzil, 2e w glosowaniu jawnym oddano 1.4O3.771 wainych

glos6w z 1.403.771 akcii stanowilcych 5Z9S % kapitalru zakhdowego Sp6lki, w tym: --
- za uchwal4: 1.N3.n1' glosow, .--

- przeciw uchwale; 0 glos6w,

- wstrzrTmui4cych siE 0 glos6w.-__

Przewodnicz4cy stwierdzil, ie udrwala zostala podjqta.

Przewodnicz4cy zaproponowal Podjecre w glosowaniu jaronym uchwaly

o nastgpuj4cej trerici:

(,

.-a

UCHWAI,ANR6
Zwyczainego Walnego Zgrorna&enia sp6lki dzielajqcej pod firm4

ViDjS Spoilo Akcyina z eiedzibE w Bielanach Wrodawgkidt

z dnia 27 gmdnia 2018 roku

zo sptauie rczVatrzetia i zafioieilzenia ieilnostkowego spruwozdatia finaasozoego

Spfitki za tok obrotowY 2$7712078

ZwyczayneWalne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art' 395 $ 2 pkt 1 KSH

w zwiazku z $ 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Sp6lki i art. 53 ust.l ustawy z drva 29 wrzednia

1994 r. o rachunkowodci uchwala, co nastgpuje:

$ L Zatwier&eriie sPrawoz dania

Po rozpatrzerriu jednos&owego sprawozdania finansowego Sp6lki za rok obrotowy

207712078 i po zapoznaniu sig z opiniq Rady Nadzorczei z oceny tego sprawozdania,

zatwierdza sig jednostkowe sprawozdanie finansowe ViDiS Sp6lka Alryjna za okes od

01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. otejmui4ce w szczeg6lno6ci; -.-_--
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; __

5

Zwyczajne Walne Zgrorradzmie uchwal& co nastePqje: --------
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2. Bilans sporzedzony na dzieri 30.06.2018 r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w
wykazuje sume 34.886.731 ,7s zr (trzydziedci cztery m iony osiemset osiemdziesi4t
sze66 tysigcy siedemset trzydzieici jeden calych i siedemdziesiqt piqc setnych) ____

3. Rachunek zysk6w i strat za okres od 0r.07.2012 t. do 30.05.2018 r. wykazuiqcy zysk
netto w wysokoki 3.411.325,69 zl (trzy miliony czterysta jedena6cie t),siecy trzysta
dwadziedcia pigd zlotyc"h szeSidziesi4t dziewigd groszy); -----

4. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.201g r.
wytazujace zwigkszmie kapitafu wlasnego o kwotq 5.3g2.466,49 zl (pigi milion6w
trzysta osiemdziesi4t siedem tysiecy czterysta szejcdziesi4t sze6d zlotych czterdzie6ci
dziewigc groszy); -------------

{

5. Rachunek przsptyw6w pieniginych za okres od, O1.OZ.2OL7 r. do 30.06.2018 r.
wykazuj4re zwigkszmie stanu drodk6w pieniginych o kwotg ggg.3L,78 zl (trzysta
trzydzie6ci trzy tysiace trzysta czter dziei;a cztery zlote siedemdziesiEt osiem groszy);

6. Dodatkowe inlormacje i obja*nienia.

$ 2. Wej6cie w iycie
Uchwala wchod zi w irycie z chwila podjgcia. 

---
Przewodnicz4cy stwierdzil te w glosow.aniu jalvnym oddano 1.a103.771 wa2nych
glosdw z 7.fi3.771akcji stanowi4cych 57,98 % kapitafu zakladowego Sp6tki, w tym: ---

- za uchwal4: 1,.&3.771, glos6w, -------
- przeciw uchwale: 0 glos6w, ---_-
- wstrzymujErych sig: 0 glos6w.--

Przewodniczqcy stwierdzi| 2e uchwala zostala podigta.

Przewodnicz4cy zaproponowai podjqcie glosowaniu jawnyrn uchwaly
o nastqpuj4cej tredci' --------

UCHWAI,A NR7
Zwye,ainego Walnego Zgromadzenia spri*ki &ielajryej pod firm4

ViDiS Spd*ka Akcyjna z siedzibq w Bielanach Wroctawskich
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie rczpafizmia i zatzoierdzmia sptawozilania Zarzqilu z d.zialalnoSci Spdlki
w rok* obrotowym 201712018

pkt 1 i art. 395 S 2 pkt 1 KSH
nastepuje:

Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393

$ 26 ust. I I Statutu Sp6lki, uchw
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$ 1. Zatwierdzenie sPrawozdania

Po roz?atrzerdu sprawozdania Zarz4du z dzialalnoici Sp6lki w roku obrotowym

2Ol7l2O18 i po zapomaniu sig z opini4 Rady Nadzorczej z oceny teSo sprawozdania'

zatwierdza sig sprawozdanie Za:z4dtt z' dzialalnoici Sp6lki w roku obrotowym

207712018.

$ZWei6ciewiYcie
Uchwata wchodzi w 2ycie z chwil4 podlgcia. ---_.--

Przewodnicz4cy stwierdzil, 2e w glosowaniu iawnym oddano 1'1103'771 wainych

glosiw 27.403.771 akcii stanowi4rych 57B8 % kapitafu zakladowego Sp6lki, w tym: --
- za uchwala: 1*fi3.nL 8ios6w, ---*
- przeciw uchwale 0 glos6w, --
- wstrzymujqcych sig: 0 glos6w.'.-

Przewodnicz4cy stwierdzil, 2e uc-hwala zostala podigta'

Przewodnicz4cy zaproponowal Podjgoe glosowaniu iawnym uchwalY

o nastgpuj4cej tredci:

i

UCFTWAI,ANR8
Zwyczajnego ltalnego Zgromadzenia sp6lki dzielajqcej pod lirmq

viDiS Spotka Akcyina

z diia
z sie&ib4 w Bielanach Wrodawskich

27 gnrdnia 2018 roku

to syowic poilzithr zysktr zt rck abtotoroy 207712A78

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 S 2 Pkt 2 KSH oraz $ 26 ust' l pkt

2 Statutu SPolki uchwal& co nastgpuie:

$ 1. Podzial zYsku

Po rozpatrzeniu wniosku Zarzqd.u sp6iki w sprawie P"driul" zysku sp6lki za rok

obrotowy 201712018, a tak2e uwzglqdniaj4c jego oc€ne dokonanq przez Radg Nadzorcza

Zwyczaine walne zgomadzerrie postanawia, ir zysk netto viDis s.A. za rok obrotowy

trwaj4cy od 01.07.2017i. do 30.06.2018 r. w kwocie 9.471.325,59 zl (trzy miliony czterysta

jedenadcie tysiecy trzysta dwadzieScia Piec dotych sze#dziesiqt dziewi$ groszy)

przeznaczony zostanie na kapital zapasowy

8
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g 2. Wejdcie w iycie
Uchwala wchodzi w 2ycie z chwil4 podieoa. -*-

Przewodnicz4cy stwier&il, 2e w glosowaniu jawnym oddano 1.403.771 wai:nych
glcisow z 1.403.771 akcii stanowi4cych 9,98 % kapitalir zakladowego Sp6lki, w tym: ___

- za uchwalq: 1.483.771gtosow, _-_--
'przeciw uchwale: 0 glos6w, --
- wstrrymuiacych sig: 0 glos6w.-

Przewodniczqcy stwierdzil, te uchwala zostafa podjqta. -

Przewodnicz4cy zaproponowal podjecie glosowaniu jawnym uchwaly
o nastepuj4cei tre{ci:

UCFIWALANR9
Zwyczaiaego Walnego Zgromadzenia spri,Iki dzialajlcej pod lirm4

ViDiS Sp6llia Akcylnia z siedzib4 w Bielanach Wroclawekich
z drllia 27 grudnia 2018 roku

w syawie rczp otzeni a i z otwierilzettia- skons aliilow atego spr aw ozilatia
fiaatsowego Grupy Kapitalowej ViDiS S,A. za fok obtotoury 207712078

Zwyczajre Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 S 2 pkt 1 KSH
w zwiq.zku z $ 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Sp6&i i art. 53 ust.l ustawy z dnia 29 wrzeSnia

1994 r. o rachunkowo6ci uchwala, co nastgpuie:

$ 1. Zatwier&enie sprawozdania

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej

ViDiS S.A. za rok obrotowy 207712018 i po zapoznaniu siq z opini4 Rady Nadzorczej z
oceny tego sprawozdania, zaFuierdza sig skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitalowej ViDiS Spolka Akryina za okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

obejmuj4ce w szrzeg6lnoici:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. Bilans sporz4dzony na dzieri 30.06.2018 r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w
wykazi.rje sumg 35.751.1115,78 zi (tlrydzre{a. piqi tnilion6w siedemset piqidziesi4t

tysiecy sto czterdzie5ci pigc zlotych siedemdziesi4t osiem groszy); -------
i strat za okres od,01.07.2077 r. do 30.06.2018 r, wykazujary zysk

3.493.961,57 zl (trzy miliony czterysta dzirewigcdziesi4t kzy
jeden zlotych pigidziesi4t siedem gtoszy); -----

9
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4. Zestawienie zrrian w kaP itale wtasrr)T n za okres od' O7'07 '2017 r' do 30'06'2018 r'

wykazujace zwiqkszenie kaPitafu wlamego o kwotq 5.470.10|37 zt (pigi milion6w

czterysta siedemdziesi4t tYsiqcY sto dwa zlote trzydziefci siedem Stoszy); '*'---
5. Rachunek PrzePlyw6w pieniginych za okres od 01 .07.2017 r. do 30.05.2018 r'

wykazuj4ce zwigkszenie stanu 6rodk6w pieniqinych o kwotg 883.7f%,91 7]

(osiemset osiemdziesi4t trzy tysi4ce siedemset osiemdziesi4t sze6i

dziewiqcdziesiat ieden groszY);-

Dodatkowe informacie i obia6nienia

i^\

6

$ 2. Wei6cie w ZYde

Uctrwaia wchod ziw iryce z clrrwile Podjecla' -.-.._

Przewodnicz4cy stwierdzil, ie w glosowaniu lawnyrr oddano 1'403'771 wainych

glosow z 1.N3.771akcji stanowi4rych 57,98 o/okapitahtzakladowego Sp6lki' w tym: --

- za uchwal4: 1.4f,3,n1' glosow, --*--
- przeciw uchwale: 0 glos6w, ---
- wstrzrTmuj4cYch siq: 0 glos6w.-

Przewodniczqcy stwierdzil, ie uclwala zostala podieta'

Przewodnicz4cy zaproponowal podiqcie glosowaniu jawnYm ughwalY

o nastgpui4cei trerici:

UCHWAI,ANRlO
Zwyczainego lAlalnego Zgroma&enia epolki dzielajqceJ pod firmq

ViDiS Sp6lka Akcyina z siedzib4 w Bielanach lAlrodawskich

z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sfi.twre roz?atrzetio i zahauilzt'tio sprauozd'a"il Zf,izqdu z ilzidalnoSci

Gntpg Kapitalatttei YiDiS S'A' w rotor obtotouryn 207712018

ZwyczayteWalne Zgromadzenie, w oparciu o art' 393 Pkt 1 i art' 395 $ 2 pkt 1 KSH

w zwiqzku z $ 16 ust. 1 lkt 1 Statutu Sp6lki, uc'hwala co nastqpuiet -*-----------

S 1. Zatwier&mie sPrawozdania

Po ro4ratrzeniu sptawozdania Z'arz4du z dzialalnodci Grupy Kapitalowei ViDiS S'A' w

roku obrotowym 2O1712018 ipo zapozltarti:u siq z opiniq Rady Nadzorczei z oceny teSo

sprawozdania, zatwierdza sQ spraw ozitanie Tarz4dttz dziahlno5ci Grupy Kapitalowei

ViDiS S,A. w roku obrotowym 20112018'
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$ 2. Wejdcie w iycie
Uchwala wchod zi w 2ycie z chwil4 podjqcia. --_--

\
s

Przewodniczqcy stwierdzil, 2e w glosowaniu jawnym oddano 1.403.771 wainych
glosdw z 7.W.771 akcii stanowiqcych 57,9g % kapitafu zakJadowego Spolki, w g,rn: --

- za uchwal4: 7.403.771glosbw,
- przeciw uchwale: 0 glos6w, -----.*-.: ,,. ..
- wsuzymuiAcych sig: 0 glos6w.-

Przewodniczlry stwierdzil, 2e uchwala zostala podjgta.

F

Przewodniczqry zagroponowal podjgoe w glosowaniu tal.ym uchwaty

UCHWALANRll
Zwyczainego Walnego Zgromadzenia spolki dzialajqcej poit lirmq

ViDiS Sp6lka Akcyjna z sie&ib4 w Bielanach Wroc.lawskich

z dnia 27 grudnia 2018 rokt
w spnuie ailzielelia qbsolutoritm Panu Bartoszowi Paltsko

pelni4cemu futrkcjg Prezesa Zazqdu Spfitki zo roku obrotowym 201712078

ZwyczalneWdlneZgromadzenie,woparciuoart.393pktliart.395S2pkt3KSHoraz

$ 26 ust. 1 pkt 3 Statuta Spolki uchwal4 co nastgpuje:

$ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela siq Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonywania przez aiego

obowi4zk6w Prez*sa Z,aru4du Sp6lki w roku obrotowym 201712018, tj. w okresie od

07.07.2077 r. do 30.06.2018 r.

$ 2. Weidcie w iycie
Uchwala wchod zi w irycie z chwil4 podjgcia

Przewodniczqqy stwierdzil, 2e w glosowaniu tajnym oddmo 428.741wainych gtos6w z

428.747 akgi stanowQcych 17,71 %kapitafu zakladowego Sp6lld/ w t .m:--_-------
- za udrwalA: 428.741 glos6w
- przeciw uchwale: 0 glos6w,
- w-strzymui4cych sig: 0 glos6w.--

I
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PrzewodniczEry stwierdzil, 2e uchwala zostala podjqta, Przy czq w glosowaniu nie

bral udziafu Bartosz Palusko.---

Przewodnicz4cy zaproponowal podjqcie glosowaniu tainYm uchwafY

o nastqpuj4cej treCci:

UCHWAI,ANR12
Zwyczajtego Walnego Zgroma&enia spolki dzialailcej pd firm4

ViDiS Sp6lka Akcyina z eiedzibq w Bielanach Wroc{awskich

z dnia 27 gnrdnia Z)18 roku

70 spr awie uilzlelania abs olutoritm P anu Szymonottti 5t truehowiezowi

pebiqcema funkcjg Wiceprezesa Zanqih Spfitki w tokn ofuotowym 201712078

Zwyezaine Walne Zgrotnadztie,w oparciu o art' 393 pkt 1i art' 395 $2pkt3KSH oraz

$ 26 ust. 1 Pkt 3 Statutu Sp6lki uchwal4 co nastgpujer ---

$ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela sig Panu Szymonowi Staruc-howiczowi absolutorium z wykonywania pnez

niego obowi4Tk6w Wiceprezesa Zaru4du Sp6&i w roku obrotorvYm 20171N18' ti' w

okresie od 01.07.2017 r. do 30.ffi'2018 r.

$ 2, I4lej6cie w tycie

Uchwala wchodzi w irycie z chwile Podiecia. -__

Przewodniczqcy stwierdzil, ie w glosowaniu tainl'n oddano 982'306 wainych glosow z

982.306 akcfi s:ano wr4cyclt 40,57 o/" kapitalu zakladowego Sp6lki, w tym

- za uchwal4: 982.306 glos6w,

- przeciw uchwale 0 glos6w, -.-._
- wstrzymui4cych sie: 0 glosow. -----

Przewodnicz4cy stwierdzil, ie uchwala zostata podjgta przy czym w glosowaniu nie

bral udzialu Szymon Starucholvicz

Przewodnicz4cy zaploponowal podjqcie glosowaniu taj.Y^ uchwalY

o nastqpuj4cej treici' -------'*--

12
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UCHWAI,ANR13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp6lki dziatajqcej pod lirm4

ViDiS Sprl,lka Akcyjna z siedzib4 w Bielanach lfrodawskich
z ilnia 27 gadtia 2018 roku

to spruzoie udzielenia absolutorium Pent Ktzy sztolowi Szymczykowskiemu
pelni4cemr funkjg Czlonko Zanqifu Sp6lki to roku obrotouym 2077/2078

ZqyczajneWalneZgromadzenie,woparciuoart.3g3pktliart.3g5S2pkt3KSHoraz

$ 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Sp6lki uchwala, co nastgpuie:

$ L U'rzislsni6 l6solutorium
Udziela sig Panu Krzyszto(owi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonywaaia
przez niego obowi4zk6w Czlonka TarzEdu Spolki w roku obrotowym 207712018, \. w
okresie od 01.07.2017 r, do 30.06.2018 r.

:3.

co

S 2. Wei6cie w tycie
Uchwala wchodzi w iycie z chwil4 flodiecia. -...-.__-_._--.-_

Przewodnicz4ry stwierdzil, ie w glosowaniu tainym oddano 1.1108.771 wainych gios6w

z 7.403.771akcji stanowiacych 57,98 % kapitafu zakladowego Sp6lki, w tym:

- za uclrwalq: 1".403.77L glos6w,

- przeciw uchwale: 0 glosow, --
- wstrzymui4cych sig: 0 glosow.-- 

- 
.-_--

Przewodnicz4cy stwier&il, i;e uchwala zostala podjgta.

Przewodnicz4ry zaproponowal podjgoe glosowaniu tainyrn uchwaly

o nastepuiacej tredci:

UCHWAI,ANR14
Zwyczajnego Walnego Zgrcmadzmia spolki dzialejqcej pod trrm4

ViDiS Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Bielanach Wmclawskich

z dnia 27 grudnia 2018 roku

u] sprnoie uilzielenia absolutoiufi Patu Hubertowi Schzaanouti

pelrriqcan{ flt?tkcig Pnaooiltriczqcego Rady Nailzorczej Sp6lki w tohr obrotowym

2077/2078
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ZwyczalneWalneZgromad4enie,woParciuoart.3g3Pktliart'395S2?kt3KSHoraz

$ 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Sp6lki uchwala, co nastgpuie:

$ 1. U&ielenie abeolutorium

Udziela siq P6nu Hulertowi Schwarzowi absolqtorium z wykonywania przez

tj. w okresie od 07.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

S&I{ej6ciewtYcie
Udrwda wcho&i w iycie z chwile Podiecia. --_--.._

Przewodnicz4cy stwierdzil ie w glosowaniu tafnym odd ano 7.483.77lwainych glosow

.z 1.483.771akcji stanowi4cych 57,98 7o kapitafu zakladowego Sp6lki, w tym: -------
- za uchw a\4: 7.27 6 gloSw,
- przeciw uchwale: 0 glos6w, :-
- wstrzymujarych siq: 1.396.495 glos6w.

Przewodnicz4cy stwierdzil, 2e uchwala zostala Podieta.

Przewodnicz1cy zaproponowal podjqcie w glcowaniu tainym uchwaly

o nastePujAcei tredci: ---*---

UCFIWAI,ANR15
Zwyczainego Walnego Zgroma&mia sP6lki dzi.leiryej pod firmq

ViDiS Sp6fka Akcyina z eiedzibq w Bielanach Wrodawekich

z dnia 27 grudnia 2018 roka

w sptawie udzielmis absolrttoriron.Paru Lukf,szozoi Ltf
pelni4cemt fimkcjg Przewodniczqcego Raity Nailzotczei Sp6llci w roku obrotourym

20 '712078

pkt 1 i art. 395 $ 2 Pkt 3 KSH oraz

\1

obowipk6w Przewodnicz4cego Rady Na&orczel Sp6lki w roku obrotowym 2012201 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393

$ 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spolki uchwal4 co nastgpuje:

S 1. Uifuielenie absolutoriu'rn

Udziela sig Panu t ukaszowi t ui absolutorium z wykonywania przez rrtego

obowiazk6w Przewodnicz4cego Rady Nadzorczei Sp6lki w roku obrotowym 201712018,

tj. w okresie od 01.07.2017 t. do 30.06.2018 r' ---
i
I

I
I
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$2Wej6ciewi:ycie
Uchwaiar wchodzi w lycie z.chwila podiecra. ---
Przewo'dnicz4ry stwierdzil, ze w glosowaniu tainym oddano 1.443.721 waL:haych glos6w
z 1.4O3.777 akcji stanowi4cych 57,98 %kapitato zakladowego Sp6lki, w tym:

- za udrwal4: 1,.403.77-t- glos6w, ------
- przeciw uchwale: 0 glos6w,

- wshzymujqcych sig: 0 glos6w.--

Przewodnicz4ey zaproponowal podjqcie glosowaniu tainym uchwaly
o nastgpujqcej tre5ci:

t

UCHWAI,ANRl6
Zwyczainego Walnego Zgronnadzenia cpdlki dzialajqcej pod firmq

ViDiS Sprilka Akcyjna z siedzibe r{ Bielanach Wrodawekich
z dnia 27 gmdnia 2018 roku

w syruwie uilzielmia absolatorium Psnu Fiotrowi Kawalczykawi
pelniqcewt furktj? Wicepneu)odnicz4cego Rady NailzorczQ Spdllci w roku

obrotott:yn 207712018

ZwyczajneWalneZgromadzerie,woparciuoart.393pktliart.395$2pkt3KSHoraz

$ 26 ust. 1 pkt 3 Statutu 5p6ki udiwal+ co nastgpuje:

$ 1. Udzielede absolutorium

Udziela sig Panu Piotrou/i Kowalczykowi abqolutorium z wykonywania przez niego

obowiry.kbw Wiceprzewodniczqcego Rady Nadzorczej Sp6lki w roku obrotowym
207712018, tj. w okresie od 01.07.2077 t. do 30.06.2018 r.

g 2. Wei6cie w iycie
Uehwala wchodzi w 2ycie z chwila podjqcia.

Przewodniczqry stwierdzil ie w glosowaniu tajnym oddano 1.403.771waimyci glosow

z 7.4O3.771. ak€ii stanowiqcydr 5298 % kapitafu zakladowego Sp6lki, w tym:

- za udrwal4: '1.403.771. glosow, ----*
- przeciw uchwale: 0 gios6w, ----
- wstr'zymui4rych sig: o g1os6w.--
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Przewodnicz4cy stwierdzif ie uchwala zostala podjgta.



Przewodniczqcy stwierilzil' 2e uchwala zostala podjgta'

Przewodnicz4cy zaproponowal podlqcre glosowaniu tainy* uchwalY

o nastgPujacei tre6ci:

UCHWAT,ANRlT

Uc-hwda wchodzi w 2ycie z chwil4 podjgoa'

Przewodnicz 4ry shvierdzil' z€

z 7.403.77 | akcj i stanowi4cYch

- za uchwala. 1.403777 glos6:'t '

Zwyczainego Wnlnego Zgromadzenia ep6lki itzialajqcej pod lirmq

viDiS Sp6lka Akcyina z eiedzibq w Biplanach Wrodawskich

z dnia 27 grudnia 201E roku

w spttutie uilziet*oio oUsoi'toAm Parut gebastiaaowi Spexard

pelniqcE nlt fL,tk ic c't*k' iiii ii'*ufi spfltki w ro:rlt obtotowlt' 201712078

Zwyczajne Walne Zgromadzenie' w oparciu o art' 393

;;; ;. , pkt 3 statutu sP6lki uchwala co nastepuie:

$ L Udzieleaie absolutodum

Udziela sre Panu Sebastianolvi Spexard aUllutorrur-r z wykonylvania ptzez tiego

obowi4zk6w Czlonka n"ay f'f"a'**i Sp6tki w roku obrotowym 2}l7l20i8' \' w

.*"r"? r.r.2017 r' do 30'05'2018 r' '----*

$ 2. Wei6cie w nYcie

plt 1 i art. 395 $ 2 Pkt 3KSH oraz

w glosowanru tajnym oddano 1'(}3'7r 
lalnfctr 

Stosol

SZ,is 7" knpitatu zakladowego Sp6lki' w tym:

- przeciw uchwale: 0 glos6w' *---
- \ rstrzymuiacyeh siq: 0 glos6w'--------

Przewodnicz4cy swierdzil' 2e uchwala zostala podjgta'

Przewodnicz4cy zaproponowal podlgcie w

o naslgPui4cei trerici

glosowaniu tainYm uchwalY

UCFIWAT,ANRlS

Zwyczainego l{alnego Zgromadzaria sp6lki rrziala!4cei pod firmq
.- 

aiaii tr]*" Akcyina z siedzib4 w Bielanach wrodawskich
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z dnia 27 grudnia 2019 roku
w qrrawie tdzieleaia absolutoitm Pani Malgonacie Btechnio-Metdrygal

pelniqcei lunkcjg Czlonka Rady Nadzorczej Sp6lki to toku obtotowym 20171201g

ZwyczajneWalneZgromadzenie,woparciuoart.3g3pktliart.3g5S2pkt3KSHoraz
26 ust. 1 pkt 3 Statutu Sp6lki uchwala, co nastgpuj€: --------------

$ 1. Udzielenie absolutorium
Udziela sig Pani Malgorzacie Blachnio-Mendrygal absolutorium z wykonywania przez

niq obowi4zk6w Czlonla Rady Nadzorczei Sp6tti w roku obrotowym 201712018 tj.w
okesie od 01.072017 r. do 30.06.2018 r. ----*-

g 2. I4lej6cie w 2ycie

Uchwala wchodzi w 2ycie z chwill Podiecia. ---.---

Przewodnicz4ry stwierdzil, ie uchwala zostala podjgta.

Przewodnicz4cy zaproponowal pqdjecre w glosowaniu hinym uchwaly

o nastgpuj4cej tredci

UCHWAI,ANRi9
Zwyczajnego l,t/alnego Zgroma&mia spolki &ialajqcej pod firmq

ViDiS Spridka Akcyjna z siedzib4 w Bielanach Wmclawskich

z dnia 27 grudnia 2018 roku

ar spnwic udzieleaia tbsohttotlrt tt P4;ttu Bogvslawottti Szpybnie

pehi4cemu funkcjg Czlonka Rady Ntilzorczei Spdki w roku obtotourya 207712078

g 1. Udzielenie absolutorium

/!

t7

Przewodniczqcy stwierdzil, 2e w glosowaniu tajnym oddano 1.{03.71 wa2nych glos6w

z 7.4$3.771akcji stanowi4cych 5298 % kapitalu zakhdowego Sp6lki, w tym:

- za uchwalq: 1,.N3,771glos6w, ---*--
- przeciw uchwale: 0 glos6w, --
- wstrzymui4cych sig: 0 glos6w.------------':-"

Zwyczajne.Walne Zgromadzetie, w oParciu o art. @3 Pkt 1i art.395 S2pkt3KSH oraz

S 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spolki uchwala co nastePuie:



Udziela sig Panu Boguslawowi SzPYtmie absolutorium z wykonywa4ia PvPz niego

w roku obrotowYm 201712018' l'
obowiazk6w Czlonka RadY Nadzorczei SP6lki

okresie od 01 .07.20L7 r- do 30'06'2018 ;'

$ ?- WeiScie w irycie

Uchwala wcho&i w 2ycie z chwil4 podiqcia' --"----

Przewodnicz4ry stwierdzil' 2e w glosowaniu tainym oddano 1'403'71 wainych glos6w

z 7 .a$3 .771 akgi,stanowi4cych 57 
'98 

% kapilatu zakladowego SP6iki' w tYm: 
---

,.

- za uchwal4: L4A3'n1 8ios6w' ------
- Przeow uc-hwale: 0 glos6w,

Przewodnicz4cy zaproponowal podiecie

wsBzymui4rych siq: 0 gtos6w'

Frzewodniczqcy 3lwierdzil' 2e uctrwala zostala podiet

glosowaniu tainym uchwalY

pkt 1 i art. 395 $ 2 Pkt 3 KSt{ oraz

o nastepul Ecel

UCHWAI,ANR2O

Zwyczainego Walnego Zgromadzenra sp6lki aaatrjqcej pod firml

ViDiS Sp6lka A*cyina z siedziba w Bielanach Wroclawskich

z dnia 27 grudni'a 2018 roku

7o s?roaie uilzielmio absolutoitm Pamt Grzegonbuti Lontaui

petni4cmtt /,rrnkeic c"tont'o iiilin-a''*u'i Sp'6lki trt rckrt obtolowm 207712078

Zwvczaine Waln eZgromadzerrie' w oParciu o art' 393

;;;;;:, pkt 3 statutu spolki uchwala' co nastqpuie:

g 1. Udzielenie ab solutoriunr

Udziela sig Panu Grzegorzowi Lontowi absolutorium wykonYwania Przez megoz

obowi4zk6w Czlonka F'adY Na dzorczrl SP6lld w roku obrotowYnr 201712018, t1' w

okresie od 01'07.2017 r' do 30'06'2018 r'

$ 2. Wei6cie w tYcie

U&wala wchodzi w 2ycie z chwil4 Pdiecia'----

Przewodnicz4cy stwierdzil' ie w glosowaniu tainym odd*"'^*.';?i.111'1-1Y

z 1.4iJ3.777akcli stanowi4cy*r SZ'ea V" tapitalu zakladowego Sp6lki' w tym:

i
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- za uchwa],i 1..403.771 g!os6w,
- przeciw uchwale: 0 glosow, --*
- wshzymuj4cydr sig: 0 glos6w.--

Przewodnicz4cy stwierdzil, ie uchwala zostala podjgta.

Przewodnicz4cy zaproponowal podjgcie glosowaniu jawnym uchwaly
o nasQpuj4cei treici: --------

UCHWAT,ANR2l
Zwyczajnego Walnego Zgmmadzenia spolki dzialejqcej pod tirml

ViDiS Spritka Akcyjna z siedzib4 w Bielanach Wrodawskich
z dnia 27 gmdnia 2018 roku

w spnatie zmiang Statutu Spdlki

S 1. Zmiana Statutu Spri*ki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dzialaj4e na podstawie art. 430 KSH uchwala, co
nastgpuje: po $ 191 ust. 2 lit. $ Statutu Sp6lki dodaje sig lit. g) o tre6ci: --*---------

,,g) ustalanie zasad wynagrddzrnia oruz premiowanla czlonk1w Zan4du oruz wysokoi;ci ich

urynayoilzatia oraz Swiadcz,efi d.odatkotoych. " ------

g 2. Upowa.inienie dla Rady Nadzorczej

Udziela sig Radzie Nadzorcznj Sp6lki upowainimia do ustalenia jednolitego tekstu
statutu Spdlli uwzglgdniaj4cego zmiany wprowadzone niniejszq uchwai4 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Sp6fki --

$ 3. WejCcie w i:ycie

Uchwala wchodzi w Lycie z ch:!4da podjgcla z zasfuzeimirem, ii skutek prawny w

Postaci zniany statutu nas:epuie z chwil4 wydania przez wtaSciwy S4d postanowienia

w przedmiocie wpisania zmian Statutu Sp6lki w Rejeskze Przedsigbiorc6w Krajolfego
Rejestru S4dowego. ---..-._--...-_

Przewodniczqcy stwierdzil, ie .w 1 wainych
z 1.403.771 akcji stanowQcych 98 o/o wVm:--

i

l

- za uchrvalq: 7.403 .771 glos6r.r,, ---*--
- przeciw uchwale: 0 gios6w,
- wstrz),'rnuj4cych sig: 0 glos6w.-
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Przewodnicz4cy stwierdzil, ie uchwala zostala podjgta' --'--*---'-*

Wobec wYczerPania porzqdku obrad i braku wolnych wniosk6w Przewodniczqry

zamknd obra.dy Walnego Zgromadzenia' ----

Na tym Protok6l zai<oficzcino'

s1.

Wypisy tego

egzemplarzY.

s2.
Koszty aktu

Koszty ninieiszego aktu ponosi Sp6tka' -

s3.
Pouczenie

Notariusz pouczyl PrzewodniczPgo o sposobie i

postgpowaniu rciestrowYm olaz o zasadach

WYPisY

aktu moina wydaC Spolce oraz akcionariuszom w dowolnel [czbie

trybie skladania wniosku w

funkclonowania Cmtralnego

Repozytorium ElektronicznYc-h Wypis6w Akt6w NotarialnYch' -

s4.
Dokumenty Przedloiote do aktu

Do aktu przedlo2ono: *--*--.
1. wydruk zawierui4cY inlormacje odpowiadai 4c4 ocipisowi aktualnemu z rerestru

przedsigbiorc6w sP6&i Pod firma ViDiS SP6lka Akcyina z siedzib4 w Bielanach

Wroclawskich, Pob€na na Podstawie art. 4 ust' 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997

roku o KrajowlT n Rejestrze Sadowym pzl).219fi7 roku.1* 721,poz'769 ze zm')w

dniu dzisieiszYm

2. listg obecnoCci '.*-;*--*-*

ss.
Takea i Podatek

1. Pobrano:

1) wynagrodzenie notarialne pod"tawie S 9 ust. 1 Pkt 2 i g 17 ust. 1 Pkt 1
na

Rozporz1dzenia Ministra Sprawiedliwoici z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie

maksymalnych s.lawek taksy notal.ialnel (D

20
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