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Dniaczternastego
listopadaroku dwutysigcznego
pierwszego
( 14.1I .2001r.) przedemn4
ZofiqKrysik Notariuszemw Warszawie,maj4c4KancelariENotarialn4w Warsza*weprry
PlacuDqbrowskiego
Nr 7, stawilisiE:--------l. Pan Krzysztof Stanislaw GROMKOWSKI, uzywajqcyimienia ,,Krzyszto?',
zanieszkalyw miejscowo6ci05-080Truskaw,gmina Izabelin,ulica Lipkowska
Nr 25, legitymujqcysig dowodemosobist'/mWL 5786279,
PESEL 62072507531.
NIP 526-015-08-45);-2. PanZbigniew OKULUS, zamies?kaly02-018Warszawa,ulica NowogrodzkaNr
74 m.l5, legitymuiEcy
sigdowodemosobistymwL 69g0269,PESEL
61072504159,NIP 526-t59-85-65);-------3. Pan Lech SKIBINSKI, zarnieszkaly
0l-874 Warszawa,ulica DuraczaNr l1A
m.39 legitymujqcysig dowodemosobisfymDX 0752016,PESEL 60060308276.
NrP I 1.8-023-s8-27).-____-__
Wyzejwymienienis4wsp6lnikamisp6lkicywilnejpod firm4 Korporacja,,KGL"S.C.Lech
Skibiriski,ZbigniewOkulus,KrzysztofGromkowski,kt6rej siedzibamie6cisiEw Warszawie
(kod:0l-728)przy ulicy Pow4zkowskiej
Nr 59,paw. 155;Sp6lkadzialanapodstawiewpisu
do ewidencjidzialalnoSci
gospodarczej
w IJrzpdzie
DzielnicowymWarszawaSr6dmie6cie
ul.
Nowogrodzka
43,dokonanyrn
w dniu 01.07.1993rokupodNr I 1284/Rorazzmian
dokonanych
w dniu3 kwietnia2001rokupodrn sprawGDG64i 1-15280-1350/01,
1351/01,
1352/01wUrzEdzieGminyWarszawa
Bemowo;powy2sze
dokumentyzostalynotariuszowi
okazane.--Jakwynika zprzytoczonego
wyZej zaSiradczenia
sp6lkadzialaoddnia 4 wrzesnia1992
roku.------Tozsamo5istawaj4cych
notariuszustalilana podstawie okazanych
dowod6wosobistych,
kt6rychseriei numeryzostalypowolanewyzejprzy ich nazwiskach
PROTOKOI, NOTARIALNY

$1.

Uczestnicz4cyw Zgr omadzeniuWsp6lnicy tj :------l) PanKrzysztofGROMKOWSKJ,;------------2) Pan Zbigniew OKLILUS,
3) Pan Lech SKIBINSKI, stwierdzili, co nastEpuje:----------- na dzien 14 listopada 2001 roku na godzing 14,00 w tutejszej
Kancelarii zwolane
zostalo Zgtomadzenie Wsp6lnik6w sp6lki cywilnej Korporacja ,,KGL" S.C. Lech
Skibifiski, Zbigniew Okulus, Krrysztof Gromkowski, zarejestrowanychindywidualnie
w rejestrzedzialalnoScigospodarczej
pod Nr Nr 18243,18241,lS242,prowadzonym
przezUrzqd Gminy WarszawaBemowo, Wydzial DzialalnoSciGospodarczejw dniu 3
kwietnia 2001 roku i prowadz4cychwsp6ln4dzialalnoScw postaci sp6iki cywilnej
Korporacja,,KGL" S. C. Lech Skibiriski, ZbigniewOkulus ,KrzysztofGromkowski z
siedzib4w Warszawie przy ulicy Pow4zkowskiejNr 59, paw.155 na podstawie

I

I

' lEcznej
umowy sp6lki cywilnej, zawartejw dniu 3 wrzeSnia
1992roku, zgloszonejdou.rpau/f
Skarbowego
warszawawola w dniu 4 wrzesniai9g2 roku;--------:---------zlotych)
|
- przedsipbiorstwo
sp6rkiposiada
Podzial
t
;latuszakladupracychronioneji, ze:__-___-__-__________
- decyzjq wojewody Mazowieckiego
udzial6
z dnii 17 sierpnia 2001 roku Nr spsv/a9020/18012001 zmieniono decyzjE stwierdzaj4c4
Wsp6ln
spelnienie warunk6w
okreslonychdla zakladu pracl chronionej,wydanaprzez
Uchwa
pelnomocnikado Spraw
os6b Niepelnosprawnych
z dnia29*tr"sniu tqql .oh, Nr 6lot+q4 w ten spos6b,ze
Korporacja,,KGL" S.C. Lech-skibiriski,Zbigrnewokulus,
Knysrtof Gromkowski
prowadz4cadzialalno5ipod adresem0l-728 -w*.^*u,
Wsp6ln
ulica pow4TkowskaNr 59,
paw' 155 mo2eprowadzii r6wnie2dzialalnoS6
S.A.
na
pod adresem:05-0gbIzabelin,ulica
PostEpu
Nr 20, MoSciska;_
objgtych
- na Zgromadzeniu
obecnisqwszyscywsp6lnicysp6lki.-____
L I
Wsp6lnicy okazalinotariuszowitupgrt z badanii sprawozdania
finansowegoKoqporacji
,,KGL" s'c' Lech Skibiriski, Zbignew okulus, &rysnof Gromkowski z
2 . ;
siedzib4w
Warszawie,
ulicaPowq'zkowska
5
59 p3w.155,sporz4dzonyprzezpanaHenrykapalucha
,
bieglegorewidenta.nr3 . F
ewidencyjny7484/36s8,na podstawieumowy zawartejw dniu
04'10 2001 r- pomigdzySp6lkqa BiuremHandlorvym
0
,,OLMAR,,sp. , o.o., 0l-r71
Warszawa'ulica Mlyn*ttu :Olg6 (NIP 527-000-08-l
l) podmiotemuprawnionymdo
badania sprawozdari,finansowych, wpisanym na listq
Wsp6lni
Krajowej h.aay Bieglych
Rewident6wpod w 2400, stwierdzaj4ry,ze spon4dzoniprrrl
spt11.gsprawozdanie
finansoweza'okres 01.01.2001ao :i.io.z00i r. jest zgodne
Do Zan
z przepisami
prawa i
zasadamirachunkowo5ci,
wykazujerzetelnoSii prawiilowosi zawartychwnim danych.1 ) P
Jak wynika z datrychGi6wnejKsiggowejp. MalgorzatyPiwnikiewicz
2
)P
wartosdbilansowa
przedsigbiorstwa
sp6lki na dzieri 3l puadzi"riU )oot roku wynosi 4.056.697,71
3 ) P
4) P
szeSi tysiEcyszeS6set
- (slownie:."T",y miliony piE6dziesiEt
dziewiEidziesiqtsiedem
zlotych siedemdziesi4tjeden groszy),co zostalo potwierdzone
w powotanymwyzej
raporciez badantasprawozdania
Do Rady
finansowego.__________
1 ) P
$2.

Wsp6lnicy podjgli uchwalENr 1 tredcinastgpujqcej:______-______
Uchwala Nr I

$1.

Wsp6lnicy podjEli jednoglo5nie uchwalg o przeksztalceniu
dotychczasowejdziaialnoSci,
prowadzonej w formie sp6lki cywilnej KORPORACJA
,,KGL" S.C. Lech Skibiriski,
Zbigniew Okulus, Krzysnof Gromkowski w sp6lk9kapitalow4sp6lkEakcyjn4pod firm4:

Korporacja
KGL S.A.

$2.

2)r
3)r

4 ) P

Wsp6lnic
.statutu
sp

Kapital zakiadowy sp6lki przeksztalconejwynosi kwotg 4.056.900,00
zl. (slown ie: cztery
miliony pigidziesi4t szeSi tysipcy dziewig6set zlotych), co stanowi
8l.l3g ( slownie:
osiemdziesi4tjeden tysigcy sto trzydzie5ciosiem) uk.ji po 50 (siownie: pipidziesi4t)
ziotych
kuzda z nich, na kt6ry to kapital sklada sig wartoSe Uit*ro*u prz.arigUiorstwa
: \ 1 .I P O i
,pOtti
cywilnej w wysokodci4.056.697,71zl. (slownie: crtery miliony pigidziesiat
szeS6tysiEcy
szeSiset dziewrptdziesi4t siedem zlotych siedemdziesi4t jeden' groszy),
I Ninie.
wyntkajqca ze
sprawozdania finansowego, zatwierdzonego przez *rpOtnit O*
handl
Le-cia Skibiriskiego,
Zbigniewa Okulusa i Krrysztofa Gromko*tti.go i zbadanegoprzez
t992
bieglego rewidenta na
dzien 31 paldziemika 2001 roku i doplata ao tapitatu zakladowego * .rf,rrJt
Grom
osci 202,29zl.
(siownie: dwiescie dwa zlote dwadziesciadziewiE6 groszy),
:
Sp6lk
wniesiona- w gotowce przez
kazdegoze wsp6lnik6w po 67,43 zl. (slowni e, szise{ziesi4i siedem zlotych
MoSci
czterdziescitrzy
grosze).----r Sp6lk
Kazdy ze Wsp6lnik6w obejmuje po 27.046 (slownie: dwadziesciasiedem
grafic:
tysigcy czterd,ziesci
-1. Czasl
szeS6)akcji, o wartoSci nominalnej po 50 (slownie: pigidziesi4t)
zlotych kazda akcja, o

do UrzEd

Nr SPSwarunk6w
do Spraw
spos6b,ze
omkowski
;ka Nr 59,
elin, ulica

lqcznejwartosci l'352.300 (slownie:jeden m.ilion trzystapigidziesiqt
dwa tysiqcetrzysta
zlotych),odpowiadaiqcau3 czgscikapitatuzakladoweg;.- -

3j,:n1.,i:liT^*lg"::q:

trzech
*ri6lniko*jestkonsekwencjE
r6wnych
ry-ied.qpraw
dor6wnego
,rrvJ Lt

r v vr rrJ w.

udziatu
w zyskach
sp6lki.-------

*9"11t"Y,i:tt:._f::Y3]can!j
:l- l"h
Wsp6lnicysp6lkiprzekszta|carrejstajqsiEakcjonariuszami"sp6lkiprzeksztalconej.---. ol/vrAr!-------

Uchwalazapadlajednoglo6nie.------

$3.

wsp6lnicyoswiadczaj
do sp6lkiprzeksztalconej
4 iz prrystepujE
KoRpoRACJA ,,KGL,,
S'A' na warunkachokre6lonychstatutemtej Sp6lki ikuzdy zniihuczestniczy
w wysokoSci
objptychakcji :------1. PanLechSkibiriskiobejmuje27.046akcjio numerach4-000001do A027046,po
50 zlotych,o lqcznejwartoScizlotych1.352.300:
Korporacji
2. PanZbigniewOkulusobejmuje27.046akcjio numerachA-027047do
iedzib4 w
A- 054092,po
50 zlotych,o l4cznejwarto6cizlotycht.gSi.lOO;_
r Palucha,
3. PanKrzysztofGromkowskiobejmuje27.046
akcjio numerachA-054093do A.ej w dniu
po
081138,
50
zlotych,
o
l4czrej
wartoSci
z\otych1.352.300;
r.,01-171
Lionymdo
$4.
Wsp6lnicydokonujq wyborupierwszychwladzsp6lki:____Biegtych
awozdanie
Do ZarzqdupowolujQ:---------i prawa i
l) PanaLechaSkibiriskiego
jako prezesaZarzEdu;__danych.2) PanaZbigmewa Okulusaj ako WiceprezesaZarzqdu;
___
_____
_____
bilansowa
3)
Pana
Krzysztofa
stanislawa
jako
Gromkowskiego
wiceprezesa
t56.697,71
zarzqduT-4) PanaIreneuszaStrzelczakajakoWiceprezes
a
Zarz4du._
siedem
4t

w wzej

Do Rady Nadzorczejpowoluj4:l) Pani4HannpSkibifsk4;2) PaniaLilianng Gromkowsk4-----------

3) PaniqBozenEKubiak;
4) Pani4AleksandrgBielak
:ialalnoSci,
Skibiriski,
pod firmq:

ie: cztery
'
slownie:
1t) zlotych
wa sp6lki
:56 tysiEcy
kajqca ze
biriskiego,
'identa na
202,29 zl.
wce przez
.zieScitrzy
zterdzieSci
a akcja, o

$s.

wsp6lnicyjednogloSnieustalaj4i vryrazajqzgodpna
brzmienie poszczeg6lnych
postanowiet'r
- sp6lkiakcyjnejpod firmE KorporacjafCf- SiOtfu
statutusp6lki przeksrtalconej
Akcyjna--

STATUT SPOI,KI AKCYJNEJ
OGOLNE]
$1. I POSTANOWTENTA
NiniejszaSp6lka Akcyjna powstalana podstawieart. art. 571 -572Kodeksusp6lek
handlowych w wyniku przeksztalceniasp6iki cywilnej zawiqzanejw dniu 3 wrzeSnia
1992roku przez wsp6lnik6w: LechaSkibirlskiego,ZbigruewaOkulusaiKrzysrtofa
Gromkowskiegodzialajqcychpod fi.-4.,,Korporacja,,KGL,'Sp6lka cywilna.--2 . Sp6lka dzialae bEdziepod firm4: Korporacja KGL Sp6lka ekcyJna z siidzibqw
MoSciskach
przy ulicy PostgpuNr 20, 05-080Izabelin.-__
3 . sp6ika moze u2ywac nazw skr6conej: KGL s.A. oraz wyro2niaj4cego
jq znaku
graficznego
4 . Czastrwania Sp6lki jest nieograniczony.--

t

tl
5. MiejscemdzialaniaSp6ikijestobszarkraju
ll'
i za granica.
t \v|
6' sp6lkautrzvmuje
zakladupracychronioneji nadatprowadzii badri"-;;;;;^i;;;u
:PtYt
i
poprzezwlasnezaklady
handlowe,produkcyjneiusl,rgowe,jak r6wni irp"i*J'"'"o'
utworzoneoddzialyorazprzedstawicielstwal
I
nn..____I_
,l
7' sp6lkautrzymuje
nragy,chronionejprzyznzury
Sp6lceprzedjej
;tatus.zakladu
przeksztalceniem
decyzjqNrp/01444P"homo""iiu is. os6b Niepelnosprawnych
z dnia
29 wrzesnia1995roku.oyz decyziqwojewody
MazowieckiegoNr Spsv/2190201180/2001
z dnial7 silrpnia zbor totu i n'adalprowadzii bpdzie
dorychczasow4
dzialalnosipoprzezrylasne
zaldadyhandlowe,proaur..fne i uslugowe,jak r6wnieZ
poprzezutworzoneo ddzialyorazprzedstawicielstwa
i dne.__________-_____
8' Sp6tkamoaeuczestniczye
w innychsp6lkacho.- orgunizacjachutworzony
chzgodniez
obowiq.zujqcym
w kraju lub za giaric4prawem.____

8. Za
raz
dni
ogl

9. Zu
10.Zal
1 1 .Z a l
a)

b)

c)

b)

12.
niepi

c)
d)
e)

D
s)
h)

przel
Zbig

$4.Iu

l . Sp6,
2. Akc
wdr
3. War
nie r

ss.I PC

$3. I KAPTTAT.ZAKL_ADOWY ]
l' Kapital zakladowySp6lki wynosi 4.056.900 zlotych(slownie:
czterymiliony pigidziesi4t
szeS6tysipcy dziewiqe,set
zlotych) i dzieli sig na 81.138(slownie: osiemaziesiqtjeden
tysipcy sto trzydzie-Sciosiem) akcji imiennych po cenie nominalnej
50 zlotych (slownie:
p iEidziesi4t zloty ch) kazda akcja.- - -___
Sp6lkama prawo emitowai akcje imiennei akcje na okaziciela.---------?
3. cena emisyjnaakcji mozebycwylszaod ich ceny nominalnej.----4. Akcje imienne sq akcjami uprzywilejowanymi:___a) co do giosu- w ten spos6b,2e na jedn4 akcjq imiennqprzypad,aj4
3 (slownie: trzy)
glosy na Walnym Zgromadzeniu;----_____
b) co do podziaiumaj4tku - pierwszeristwopokrycia z maj4tku Sp6lki pozostalegopo
zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Sp6lki._____
6' Akcje imienne nabyte w drodze dziedziczenianie trac4 uprzywilejowania
wskazanegow
ust. 4 niniejszegoparagrafu.7' Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarz4duwynazonejw formie
uchwaly. zarz4d ma
obowi4zekrozpatzyc wniosekakcjonariuszaw tymprzedmiociew terminie
miesi4caod
dnia j ego pisemnego zgloszeniana rgce prezesaZariadu.___

1. Kap:
a ) e
b ) z
c ) t
f
l. Uch.'
dofyr
ukcj<

I w]
"s6.
Wladzan
tt7.
l.
l.
l.
1.

[zA
Czlot
Zarzt
Kade
W st<
Zarzt

h z dnia
czasowQ
e2

odniez

lD
[erenie

;

:!::"
0.24.A,
(PKD

0.2,

8. zalozycieromSp6lkiprzyslugujeprlwo pierwokupu
akcji oferowanychdo zbycia.w
razienie nabyciaprzezzalozrycielioferowanycn
terminie I (ednego)miesiqcaod
&;
dniapodjgciaptzez
uchwaly
zezwalajqcej
na
zbycie
akcji, zbyvvcamo2ebez
.Zarzqd
sprzeda6
oferowane
atcle
._-_____:_:-_:______-_____
^ lgraniczeri
9. Zasadyobrotu
okreslaRegulaminZarz4du.__
*..:.gi
10'zalo\cielami Sp6lki
s4:Lech skibiriski, zbigniew okulus, Krzysztof
Gromkowski.1l . Zalorycieleobejmujlakcjew spos6bnastEpuj"qcy,_____l_-_____
a) LechSkibiriskiobejmuje27.046( dwadzil;cia
siedemrysigcy czterdziesci
szes6)akcji
imiennycho numerach4-000001do A- 027046o
l4cznejwartosci 1.352.300zlotych
(slownie:jedenmilion trzystapigidziesiEt
awatysife trqstaztotych);___
b) Zbigniewokulus obejmuje27-.046(dwadiiescia
sieoemtysigcyczterdziesci
szesi)
akcjiimiennycho numerachA- 027047do A- 0540t92
oiq"orlJ**J"i
1.352.300
zlotych(slownie:jedenmilion trzystapigddziesi4t
dwatysi4ce trzystazlotych),--------c) KrzysztofGromkowskiobejmujezl.ci+e
ldwadziesciu,i"a"- tyriE"y
szesi)akcji imiennycho numerachA-054093do A_
"rt.rdziesci
0gr r3g o tq"i"i**os.i
l'352'300 zlotych(slownie:jedenmilion trrystapigidziesi4t
dwatysiqcetrrysta
zlotych);--l2'
wplaty na akcjeimiennezostajqdokonane
w formie wklad6wpienigznychi
niepienigznychstanowi4cych
waft;s6 przedsiEbiorstwa
prowadzonego
przed
przeksnalceniem
p::zezsp6lk9cywiln4 ,,KoRpoRACiA,,KGL,,s.c.
LechSkibiriski,
ZbigruewOkulus,Krry sztofGromkowski.____
_______
$1. I UMORZENIEAKCJI ]
I Sp6lkamohenabywaiwiasneakcjew celuich umorzenia
f
Akcje mogEbyi umorzonez czystego
zyfku lub poprzezobnizenie
kapitaluzakladowego
w drodzeuchwalyWalnego Zgr omidzeniu.______l__l_
J
wartosdumorzonychakcji obliczasiEna podstawiesprawozdania
finansowego
za okres
nie wczeSniejszy
anizeli6 miesiEcypizedumorzeniem
*"ji _

ss. I PODWYZSZENIE
KAPrTAr.u]
l. Kapitalzakladowy
Sl9lki moheby6podwyZszony
poprzez:___

Cziesi4t
Jen
ownie:

a) emisjgnowychakcji imiennychlub na'okaziciel4:_
b) zwigkszenie
wartoScinominalnejakcji;____________________
c) przekazanie
na podstawieuchwalywalnego zgromadzenia
okreslonejkwoty z
funduszu rezerwowego na kapi tai akcyj ____]__
"y-"_e wylqczenia
2' uchwala walnego Zgromadzenia
w przedmioci
prawapoboru akcjiprzez
dotychczasowych
akcjonariuszvwwagawiEkszosciisN gtosowodaanych
w obecnosci
akcjonariusry rcprezentuj
qcychco nalmniej I S U, Uapitalu
iaklado*.no -----$6. I WLADZE SPOr,Kr]
wladzamiSp6lki sq:zarz4d.,
RadaNadzorczaorazwalne zgromad,zenie
. -------

Io po
negow
z4dma
qca od

s7. IZARZ,{D SPOLKT
]
l . czlonk6w zarz4du,w tym prezesazarz4duwybiera
RadaNadzorczasp6tki.----l
ZarzqdSp6lki skiadasip z jednegorubwipkszej riczbyczlonk6w.
-). KadencjaZarz4dutrwapig6lat -_________
1 w stosunkachzzatzqdem,
sp6lkgreprezentuje
RadaNadzorcza.
umowy zCzlonkarni
Zarzqduzawi era W zrraczo
ny przezRadENadzorczqj ej Crton.t. __

5' Mandatyczlonk6w zarz4dulvygasaiqz
dniemodbyciawalnego zgromadzenia
/,
zatwierdzajQcego
t
sprawozdanie,
bilans,rachunekzysk6wi straiza 6statnirok
urzgdo
wania.______-____
t
6' czlonkowie zarz4dumogQ
bydw kazdejchwili odwolani przezRadgNadz
orcz4 bqdt
zawieszeniw swychczynnosciach,
co nie uwlaczaich roszczeniomwyni kaiqcymz
_ Ylo*y o pracQ.____
7' czlonek zarzqduniemozebezzezwolenia
RadyNadzorczejzajmowacsiginteresami
konkurencyj
nymi ani uczestniczyiw sp6lkachkonkurencyjnych.
------

7. ,
\
\

8. I
I
9 . {
c

c

1 0 (.
i
p

$8. I CZYNNOSCTZARZ4DU]
l ' zarz4dupowa2niony
jest do podelmowania
wszelkichd,ecyzjinie zas112s2onych
kompetencjami
dla
innych
r1.
o.gun6*
Sp6tki.____
_
2' zatzqdzobowiq,zany
jestzaradzai mijqtkiem i sprawamiSp6lki
!
znaleLrytqstarannosciq
wymagan4w obrociegospodarczymprzestrzegai
postanoilerininiejszeloStatutuoraz
,
uchwalpodigtychprzezpozostale
organysp6lki w granicachich kompetencji.__-_______
3 ZarzEdreprezentujeSp6ikEw sEdziei pora sEa"- _:___________
sl0.
4' z'arzaddzialaw oparciuo niniejizy statutorazRegul
i. Ri
arrinZarz4duuchwalonyprzez
----RadENadzorczaL.a)
5' Do skladaniaoswiadczeriw zakresiepraw i obowiqpk6w
maj4tkowychSp6lki oruzdo
podpisywaniaw imieniu Sp6lkiupowa2nionych
b)
jesi dw6chczlonk6w zarz4du
dzialajqcych
l4cznie
______________
c)
6' Do wykonywaniaczynno$ciokreslonegorodzaju
mog4byi ustanowieniprokurencilub
pelnomocnicy,dzialajqcysamodzielnie
i . D
w granicachJir"-"i. udzieloneg
o imprzez
Zarzqdpelnomocnictwa.
----__
a)
7' Do ustanowienia
prokury
pelnomocnictwa
i
jest zgodawszystkichczlonk6w
b)
wymagana
-zarz4du.
Prokurai pelnomocnictwo
mogeby6;dw;ryw; e przezkazdego
c)
z czronkdw
zarzqdu.

$9. I RADA NADZORCZA SPOLKI ]
1. RadaNadzorcza liczy co najmniej trzechczlonk6w,
zr<t6rychkuzdy mo2ebyc
powolywany spoza grona akcjonariustry.-_-_____
2' KadencjaRady Nadzoyzej trwa pipd lat. ustgpuj qcy
Czlorkowie Rady Nadzorczej mogq
by6 ponownie wybrani.
3' czlonkowie Rady Nadzorczejpowolywani sqw spos6b
nastEpuj4cy:----------a) PrzewodniczEcegoRady Nadzorczejor*-poti"tatych C;fu"k;*
Rady wybiera walne
Zgr omadzenie;-- - -- --b) Do RadyNadzorczej molepowolai dodatkow4osobqprzystgpuiqcy
do Sp6lki
Akcjonariusz obejmuj qcy przlnajLnniej 25%kipitalu zakladowego.
Mandat takiego
czlonka rady powolanego przeduptywem kadencji Rady wygasa-r6wnocze6nie
z
wyga6nipciemmandat6wpozostalychczlonk6w iady.___
4' RadaNadzorazazbierasiq na posiedzeniach
zwotywanychprzezprzewodnicz4cego
lub
przynajmniejdw6ch czlonkow Rady, przy crqzawiadomienia
o terminie i miejicu
posiedzeniadla swej skutecznoSci
powinny byi dorEczaneco najmniej na 7 (siedem)dni
przedterminem tego posiedzenia.---____
5' Czlonkowie Rady Nadzorczej mog4 brai udzial w podejmowaniu
uchwal oddaj4csw6j
glos przy wykorzystaniu Srodk6wbezpoSredniego
p-orozumiewaniasiEna oategloSetuU
na pismie za posrednictweminnego czro'karady iadzorczej. ----------:-6. Podejmowanieuchwal w trybie okreslonymw ustqpie poprzedzajqcym
nie dotyczy
wybor6w przewodnicz4cegoi wiceprzewodnicz4cego
ftuay Nadzorizej, powolania
czlonkazarz4duoraz odwol aniai zawieszaniaw czynnodciachtych orou._______
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$12 [ WALNE ZGROMADZENTAAKCJONARTUSZY
]
I . Zwyczajnewalne Zgromadzene
powinnoodbyi

sigw nieprzekraczalnym
terminiedo
dnia 30 czerwcarokunastgpuiqcego
po kazdym
roku obrotowym.------2 . NadzwyczajneWalne Zgromadzenie^zwolywane
""tlrir-riyjest p:_;;i _ _
a) Zan4d z wlasnejinicjatywy;
b) RadgNadzorcz4;-----Zqdanieakcjonariusry,reprezentuj4cych
co najmniej l0%kapitaluzakladowego.
:] .n"
3.
walne Zgtomadzenie
powi"nnobye zwotynianew ci4gu2g dni od zlo1enia
)$:yt:"ne
wnioskuprzezuprawnionypodmiot.
$13 [ zASADy ODBywANtA WALNYCH ZGROMADZEN
]
l ' walne zgromadzeniaodbywaj4sig w siedzibie
Sp6lki lub w innych miejscowosciach
lei4cych na terenie.RzeczypospolitejPolskiej wczesniej
wytypowanyct w drodze
pisemnych uzgodnieri z akcjon'ariuszamirepiezentujacymi
przynajmniej 50% kapitalu
zakladowego.--------_______:______
2' AkcjonariuszeuczestnicTLwWalty- ZgromadzeniuosobiScielub
przezustanowionego
na piSmiepelnomocnika.------___
3' PrzewodniczTc! RadyNadzorczej otwiera walne Zgromadzenie
i przew odntcrymu do
czasuwyboru PrzewodniczqcegoWalnego Zgromaizenia.
Przewo^drri"r4.y- Walnego
zgromadzeriaryoze by6 osobaspozagrona akcjonariuszy
Sp6lki.----------:---4' Walne Zgromadzeniejest zdolnedo powziEciawia.zEcych
uchwal, o ile jest na nim
reprezenrowaneprzynajmni ej 75% o96lnej liczby akcji. ____
___
5' Uchwaty walnego ZgromadzeniazapadajqwiqkszoS
iiq u glos6w oddanych, chyba2e
przepisy Kodeksu sp6tek handlowych,b4il2niniejszego
Statutu ustanawiaj4sruowsze
warunki powzigcia uchwal. W szczeg6lno6cizgoda Jszystkich
akcjonariuszyjest
wymagana w przedmiocie:--____-_
- zmiarrystatufu,---- zwigkszajqcaSwiadczenia
akcjonariusZy,_-_____
- uszczuplaj4caprawa akcjonariuszry.______-__
i
6' Glosowania sqjawne' z wyjqtkiem glosowanianad uchwalami
w przedmiocie wyboru i
d
odwolaniaczlonk6w organ6wSpoiki, ustalaniaich wynagrodzeri,lak
r6wniez innych
r)
spraw' dotyczqcychindywidualnieczlonkaorganuSpOttituU akcjLnarius
p
za.-------------7. Szczeg6lowe zasadyodwolywania, obradowaria orazfunkcjonowania Walnego
p
Zgromadzeniaokresla regulamin, uchwalany przezwalne zgromadzenie.-------_
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$t s. IRACHLTNKOWOSC
SpoLKr]
voSciach
>dze
kapitatu
mowionego

:zymu do
Walnego

spolkaprowadzidzialarnosc
napodstawie
przepis6wprawapolskiego.RrrkiemobrotowymSp6lkijestrokkalendarzo*y--^
) L
Pierwszy
,vL rrrLJ rv^
rok vr_^vLuwy
obrotowyrpu1ru
sp6lki Kortczy
konczyslg
sig J3lI gruclrua
grudnia2002
2002roku.
roku.
{ \\/ Sp6lcezostajqpowgl*: nastgpujqce
fundusze:celowei rezerwowe.o wysokosci
odpis6wnaposzczeg6lne
funduszedecydujeWalne zgromadzenie
w drodzeuchwaly.---2?nA! ma prawodysponowad
srodkamizgromadzonfri,ru poszczegolnych,funduszach.
larz4d Sp6ikiobowi4zanyjest w ci4gu4 miesigcypouprywieroku
o"broto*"go
sporz4dzi6
i zloirycRadzieNadzorczejbilansna osiatni'dzieriroku obrotoweg"o,
rachunek
zr skorvi stratza rok ubiegryoraz dokiadnepisemnesprawozdan
ie z dzi
ialalnoSciSp6lki
\\ t\ nt Okresie

1rum
, chyba2e
urowsze
, jest

wyboru i
innych
Jo

s\16.I LIKWIDACJA SPOLKI ]
l RozwiqzanieSp6lki nastqpujepo przeprowadzeniulikwidacji.
Likwidacjg prowadzi siq
pod firm4 Sp6lki z dodatkiem,,w likwidacji,,._____-__
l LikwidacjE ptzepr,owadzaco najmniej dw6ch likwidator6w,
wybrany chprzezWalne
z gro madzenie. L ikwi d atorzy reprezentuiq s p6lkE rqcznie.- - -s\17.IPOSTANOWIENIA KONCOWE ]
I ' Akcjonariusze postanawiaj4 ze z chwilqpodwyzszeniakapitalu
zakladowego zastrzegajq
dla PanaIreneuszastrzelczaka prawo pierwszeristwaobjEcia
nowych akcji z"wyrqczeniemw
odpowiedniej czpsci z ptawapoboru akcji przezatclon-lu, zy zalo2ycieli.prawo
to
przysiugiwacbpdzie Panu Ireneuszowi
jako po2yczkod,awcyztytuiu umowy
ftrlergzakowi
pozyczki zawartejw dniu 10 pa2dziemika
2001 roku i KorporacjqKGL s.C. L. Skibiriski,
Z.Okulus,K.Gromkowski na analogicznychwarunkachjakie pr4rilugujqakcjonariuszom

itl"-',ff:1j^_up^tryilejowanie
s\3 pkt.4 niniejszegostatutu.
jej
sowegoza

nich

akcjicodoglosui coaopodzialu
maj4tku
okreslonych
w

Spolkadokonapodwy2szeniakapitaiuzakladowego poprzezwniesienie
aportuw postaci
t'ierzytelnosciz umowy tej polyczki i IreneuszStrzelczak
bqdzieupru*rriorrydo poboru
alicji imiennycho wartosciJegowierzytelnosciw pierwszej
kolejnodci przed
dotychczasowymiakcjonariuszami.
______
2' w sprawachnieuregulowanychniniejszymstatutemmaj4
zastosowanieprzepisyKodeksu
Sp6lekHarrdlowych.iinnychobowi4zuj4cychakt6wp.u'*y't'.-

t::93i::_1i:::y::*g:::i:y:"::,::lgtr::"::_1ar::_:_:-jUchwaia zapadlajednogloSnie.

$6.

Na tym Zgromadzeniezostalo zakonczone.---________
.4.
( T
\w

$7.
[osay tegoaktuponosisp6lkacywilnaKorporacja
,,KGL"S.c"LechSkibinski,zbigniew
Okulus,IkzysrtofGromkowski
z siedzib4
* W*rru*i".________
$8.

I

Pobranooplat:

I
I

tytulemwynagrodzenia
dla notariusza
z g 3, $ l0 ust.l pkt.2 , rozp.Min. spraw.(Dz.
U. Nr 115, poz.1233z 2001rcku)
__________zlotych
13.++Z,OO
tytulem22ohpodatkuVAT na podstawierozporzqdzeruaMinistra
Finans6wz dnia22
grudnia 2000 roku zmieniaj4cegorozporzqdzenriw sprawie wykonania
niekt6rych
przepis6wustawyod towar6wi uslugoraz o podatkuakcyzowym( Dz.
u. Nr l2l,
poz.1296 2 2000r.)----------
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I
I

I
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filfiJ",^

cnery grosze).---Podatku od czynno6ci cywilnoprawnych nie pobrano na zasadzie
art.3l ust.l plct.l ustawy z
dnia27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spolecnrcj
orazzatrudnieniu os6b
niepelnosprawnych
(Dz.U.Nr 123,poz.776), gdy2Sp6lkama statuszakladu pracychronionej.
PowyLszeoplafy nie obejmuj4 koszt6w wypis6w z tego aktu, kt6re
wraz zpodstawq praw14
ich pobraniazostan4podanena kazdym z wypis6w
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Akt ten zostalodczytany,przyjgfy i podpisanv.
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