Repertorium A numer 12385/2013

AKT NOTARIALNY
Dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące trzynastego w mojej obecności,
notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Świętokrzyskiej
nr 36 lokal 12, w lokalu tej kancelarii odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie Luxima
spółka akcyjna z siedzibą w Ełku (adres: 19-300 Ełk, ulica Okrężna nr 4B, REGON
790368188, NIP 8481555849), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000358140, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie
Rejonowym w Olsztynie – VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, z
którego to walnego zgromadzenia spisałem niniejszy ------------------------------------------------PROTOKÓŁ.
§ 1. Stosownie do postanowienia § 27 ust. 1 statutu, wobec nieobecności
przewodniczącego rady nadzorczej, jak też wskazanej przez niego osoby, walne
zgromadzenie otworzyła prezes zarządu spółki Beata Rozalia Majka oświadczeniem, że w
drodze ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania
informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami zarząd spółki z własnej inicjatywy
zwołał na dziś, na godzinę 800, w lokalu tutejszej kancelarii, zwyczajne walne zgromadzenie
Luxima S.A. z następującym porządkiem obrad: ------------------------------------------------------1. otwarcie obrad i wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia; ---------------------------2. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał; ----------------------------------------------------------------3. przyjęcie porządku obrad; ----------------------------------------------------------------------------4. uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej; ----------------------5. wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów przewodniczącemu walnego
zgromadzenia; ------------------------------------------------------------------------------------------6. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie
uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -------------------------------------------------------------

7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały
w sprawie jego zatwierdzenia; -----------------------------------------------------------------------8. podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2012; --------------------------9. rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012 i podjęcie
uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; ------------------------------------------------------------10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku obrotowym 2012; -------------------------------------------------------11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; ----------------------------------12. rozpatrzenie opinii zarządu spółki w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach
kapitału docelowego oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej; --------------------------------------13. podjęcie uchwały w sprawie: (i) udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia
kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, (ii) przyznania zarządowi
spółki uprawnienia do wyłączenia, za zgodą rady nadzorczej spółki, prawa poboru przez
dotychczasowych akcjonariuszy akcji, które zostaną wyemitowane w związku z
podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, (iii) zmiany
statutu spółki; -------------------------------------------------------------------------------------------14. podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; ---------------------15. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w
ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu; ------------------------------------------------------------------16. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki; ------------------------17. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej spółki do ustalenia tekstu
jednolitego statutu spółki; -----------------------------------------------------------------------------18. wolne wnioski; -----------------------------------------------------------------------------------------19. zamknięcie walnego zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------Do punktu 1 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------Otwierająca zgromadzenie wezwała pozostałych uczestników do zgłaszania kandydatur
na przewodniczącego walnego zgromadzenia. ---------------------------------------------------------Zgłoszona została kandydatura Adama Stefana Gbiorczyka, który wyraził zgodę na
kandydowanie. -----------------------------------------------------------------------------------------------2-

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, otwierająca zgromadzenie zarządziła
głosowanie tajne w sprawie powołania ww. kandydata na przewodniczącego walnego
zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyników głosowania, otwierająca zgromadzenie stwierdziła, że została
powzięta uchwała o następującej treści: -----------------------------------------------------------------Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„Wybiera się Adama Stefana Gbiorczyka na przewodniczącego walnego zgromadzenia.” -----Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935
akcji stanowiących 28,66 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935
ważnych głosów, przy czym: ----------------------------------------------------------------------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było. -------------------------------------------------------------------------Do punktu 2 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane
prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut spółki do
jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także, za wyjątkiem sprawy
objętej punktem 13 porządku obrad, zdolne do powzięcia uchwał, albowiem zgodnie z
postanowieniem § 24 statutu spółki walne zgromadzenia mogą odbywać się m.in. w
Warszawie. --------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a
następnie polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. ----------------------------Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej
listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, przewodniczący
walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący
łącznie 10 866 935 w pełni pokrytych akcji dających tyle samo głosów na ogólną – na dzień
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ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę 37 920 000 akcji dających tyle samo głosów,
toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 28,66 % tak ustalonego kapitału
zakładowego spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------Do punktu 3 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o przyjęciu porządku obrad

„Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia w brzmieniu podanym w
ogłoszeniu o zwołaniu tego zgromadzenia.”------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------Do punktów 4 i 5 porządku obrad: ------------------------------------------------------------Uczestnicy zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnym wnioskiem
zrezygnowali z podejmowania uchwał: -----------------------------------------------------------------–

nr 3 o uchyleniu tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej, ------------

–

nr 4 o powołaniu komisji skrutacyjnej, --------------------------------------------------------------

i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia. -------------------------------------
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Do punktu 6 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------Przedstawione i rozpatrzone zostało sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. ----------------------------------------------------------Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie zarządu z działalności
spółki za rok obrotowy 2012.” ----------------------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------Do punktu 7 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------Przedstawione i rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2012 r. ---------------------------------------------------------------------------Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------
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Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r., na które składa się m.in. bilans zamykający się po
stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 5.787.176,05 zł (pięć milionów siedemset
osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i 05/100) i rachunek zysków i
strat wykazujący stratę netto w wysokości 266.889,99 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy
osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 99/100).” --------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------Do punktu 8 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o pokryciu straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012 w
wysokości 266.889,99 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt
dziewięć złotych i 99/100) z kapitału zapasowego.” ---------------------------------------------------
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Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------Do punktu 9 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------Przedstawione i rozpatrzone zostało sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w
roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.----------------------------------------------------Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej z działalności
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie rady nadzorczej za rok
obrotowy 2012.” --------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------
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Do punktu 9 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie
powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać
udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym
zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ---------------------------------------------------------Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu prezesowi zarządu Jackowi
Władysławowi Olejkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2012.” --------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- głosów za uchwałą nie było, -------------------------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zostało oddanych 10 866 935 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------zatem absolutorium nie zostało udzielone.--------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie
powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać
udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym
zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ----------------------------------------------------------
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Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi zarządu Dorocie
Konarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012.” ---------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- głosów za uchwałą nie było, -------------------------------------------------------------------------- przeciw zostało oddanych 10 866 935 głosów, ---------------------------------------------------- wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem absolutorium nie zostało udzielone.--------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie
powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać
udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym
zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ---------------------------------------------------------Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu wiceprezesowi zarządu
Andrzejowi Musiał absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
2012.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
-9-

zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- głosów za uchwałą nie było, -------------------------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zostało oddanych 10 866 935 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------zatem absolutorium nie zostało udzielone.--------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie
powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać
udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym
zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ---------------------------------------------------------Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić prezesowi zarządu Beacie Majka
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012.” -----------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------Do punktu 11 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie
powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać
udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym
zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ----------------------------------------------------------
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Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Jarosławowi
Zygmuntowi Rewuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2012.” --------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- głosów za uchwałą nie było, -------------------------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zostało oddanych 10 866 935 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------zatem absolutorium nie zostało udzielone.--------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie
powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać
udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym
zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ---------------------------------------------------------Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi rady nadzorczej
Arkadiuszowi Tadeuszowi Zapała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2012.” ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie
powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać
udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym
zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ---------------------------------------------------------Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi rady nadzorczej
Jackowi Mamot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.” Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie
powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać
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udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym
zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ---------------------------------------------------------Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Łukaszowi
Bartczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.” --------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie
powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać
udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym
zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ---------------------------------------------------------Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia udzielić członkowi rady nadzorczej Piotrowi
Zdzisławowi Mamrowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2012.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 13 -

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------Do punktu 12 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------Przedstawiona i rozpatrzona została opinia zarządu spółki w przedmiocie uzasadnienia
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w odniesieniu do akcji
emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej. -------------Do punktu 13 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że powzięcie przewidzianej
niniejszym punktem porządku obrad uchwały w sprawie kapitału docelowego nie może odbyć
się z powodu braku ustawowego kworum określonego w art. 445 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, wobec czego zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad. -----------Do punktów 14 i 15 porządku obrad: ---------------------------------------------------------Wobec podniesienia przez uczestników, iż z uwagi na niemożność powzięcia uchwały
przewidzianej w punkcie 13 porządku obrad, głosowania nad uchwałami przewidzianymi
niniejszymi punktami porządku obrad stały się bezprzedmiotowe, przewodniczący walnego
zgromadzenia zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad. --------------------------Do punktu 16 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------Prezes zarządu spółki wyjaśniła, że w związku z powzięciem na niniejszym
zgromadzeniu uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za poprzedni rok
obrotowy wygasły mandaty członków dotychczasowej rady nadzorczej.--------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur na członków
rady nadzorczej nowej kadencji. -------------------------------------------------------------------------Zgłoszone zostały kandydatury: Łukasza Bartczaka, Piotra Zdzisława Mamrowicza,
Roberta Mikulskiego, Biotra Bindas i Adama Stefana Gbiorczyka. --------------------------------- 14 -

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 statutu spółki, zmienia
skład rady nadzorczej spółki w ten sposób, że na kolejną kadencję powołuje w jej skład
Łukasza Bartczaka. ------------------------------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” ------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 statutu spółki, zmienia
skład rady nadzorczej spółki w ten sposób, że na kolejną kadencję powołuje w jej skład
Piotra Zdzisława Mamrowicza. -----------------------------------------------------------------------
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2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” ------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 statutu spółki, zmienia
skład rady nadzorczej spółki w ten sposób, że na kolejną kadencję powołuje w jej skład
Roberta Mikulskiego. ----------------------------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” ------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------

- 16 -

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 statutu spółki, zmienia
skład rady nadzorczej spółki w ten sposób, że na kolejną kadencję powołuje w jej skład
Piotra Bindas. -------------------------------------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” ------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Luxima S.A. w Ełku
z 28 czerwca 2013 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 statutu spółki, zmienia
skład rady nadzorczej spółki w ten sposób, że na kolejną kadencję powołuje w jej skład
Adama Stefana Gbiorczyka. --------------------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” ------------------------------------------------Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z
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reprezentowanych na zgromadzeniu 10 866 935 akcji stanowiących 28,66 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 10 866 935 ważnych głosów, przy czym: --------------- za uchwałą zostało oddanych 10 866 935 głosów, ------------------------------------------------ głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, -------------------------------------------------------------------------zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------Do punktu 17 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------Wobec podniesienia przez uczestników, iż z uwagi na niemożność powzięcia uchwały
przewidzianej w punkcie 13 porządku obrad, głosowanie nad uchwałą przewidzianą
niniejszym punktem porządku obrad stało się bezprzedmiotowe, przewodniczący walnego
zgromadzenia zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad. --------------------------Do punktu 18 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------Wobec braku chętnych do zabrania głosu, jak też zgłoszonych wniosków,
przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził przejście do kolejnego punktu porządku
obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Do punktu 19 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął walne zgromadzenie,
załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności. ----------------------§ 2. Tożsamość Adama Stefana Gbiorczyka, syna Ryszarda i Barbary, PESEL
80101400477, zamieszkałego: 01-497 Warszawa, ulica Hery nr 68, stwierdziłem na
podstawie okazanego dowodu osobistego ABT 413747. ---------------------------------------------§ 3. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka. ------------------------------------§ 4. Wypisy niniejszego aktu można wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej
ilości. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 5. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: ------------------------------------------a) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.
Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) ------------------------------------------------------------- 1 100 zł
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b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie
art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z
2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ------------------------------------------------------ 253 zł
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -------------------------------------------------

- 19 -

