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ÁKT NoTARIÁLNY

Dnia czteľnastego sieľpnia dwa tysiące dwudzíestego roku
(l4.08.2Ü20ľ.), przed zastępcą notarialnym Eweliną Cretus, zastępcą
Pawła Kita, notaľiusza w Waľszawieo w siedzibie jego kancelarii
notarialnej w Waľszawie, pľzy ulicy Śniadęckich l?, odbyło się
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonaľiuszy spółki pod fiľmą
Kolojorľe Zaklady Áutomatyki $prĺlka Akcyjna z siedzibą rľ
Katowicach (dalej: .Spólka''), wpisanej do ľejestľu pľzedsiębioľców
Krajowego Rejestľu Sądowego prowadzonego prtęl, Sąd Rejonorľy
Katowice Vŕsshód w Katowicach Wydział vtII Gospodarczy
Kľajowego Rejestru Sądowego pCId numerem KRs 0000087900, z
którego Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestľu
przedsiębioľciw z dnia 14 sieľpnĺa 202Ü ľoku okazana została pľzy
niníejszym pľotokoIe (dane Spółki według oświađczenia oraz okazanej
Infoľmacji z rejestľu pľzeđsiębiorców: 40_69ó Katowice, ulica Asnyka
nr 32, RE6ON 2,72388134, NtP ó34l0087 44). -*---

Zastępca notarialny spoľządziła protokół Nađzwyczajnego Walnego
Zgľomadzenia spółki pod fiľmą KoIejowe ZakIady Áutomatykĺ
Spótkł Akcyjna z sĺedzibą w Kaĺoĺľica*h, o następującej treści: t-*_-

PRoToKlŁ
NÁĐZwYczAJNEGCI wÄLNEGo zGRoMÁDzĽNIA

I

0brady Nadzwyczajnego Vŕalnego Zgľomadzenĺa Spółki otworzył
Robe ľt Winiaľski Pľzewodn iczący Rady Nadzoľczej, któľy
oświadczył, że na deień dzisiejszy, tj. na dzień l4 sieľpnia 2020 ľoku,
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stosowniľ do tľeści Ę 22 Statutu Spółki, odbywa się w Waľszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spiłki pCId firmą Kolejoľľe

Zaklady Áufomatyki Spólk* Akcyjna z *iedzĺbą rľ K*torľicach, po

cuym zaĺządzil zglaszanie kandydatuľ i wybór Przęw'odniczącego

Zgronradzęnia. -----

Została zgłoszona kandydatuľa Stanisłarva Marka 1Malenta i po

przepÍowadzeniu głosowania tajnego ogłoszono. Że zosĺała podjęta

uchwała o poniższej tľeści:

*UcHwAŁA Nľ 1

Nadzwyczajnego lVĺlnego Zgľomadzenĺa Akcjonarĺuszy

*pđlki pod firmą Kol*jorve'Zaklady Auŕomatyki s.Á.

z sieđzibą rľ Katowicach

z đnía 14 sierpnía 2{120 ľoku

*v*spťelwie"u"":;:'ľ,'!*'ł,'.nn::;,:::::;za jnegoĺťalnego

Nadzwyczajne Walno Zgĺomadzenie Akcjonaĺiuszy spółki pod firmą

Kolejorłe Zaklady Áutomatyki spólka Akcyjna z siođzĺbą

w Katorvicach postanawia wybrai n& Przewodniczącego

Nadzwyezajnego Walnego Zgromadzenia Ákcjonariuszy Stanisława

Maľka Walęnta.".-

Raben ĺťiniaľski ogłosił, že uchwała zosla|a poĺljęÍa w głosawaniu

ĺajnym; w głosowaniu u,zięło udział łqcznie 9.653.40a akcji, w tym

I.689'8]0 akcji imiennych serii Á orąz 7.96J'590 akcji zwykłych na

okąziciela seľĺĺ đ.

.ňŕa kałĺlq akcję serii A przypailają dwa głosy fla ĺĘ"alnym

Zgromađzenia, nű każdq akcję seľii B pľzypađa jeďen głos ne lł/u!nj'p1

Zgľomadzeniu Spółki' -------"
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líł,szysĺkíe $łosy' ĺłsÍaly ĺlĺldane watnĺe'
"ZQ'' lłChu,ałq oddłłłlo ! l'343'2]ű głasóu,, co sĺrłnowi laÜ %ł kapiĺału
sakładowega Spółki, głĺłsóĺł, "przecilłr, oł"az głao^ów,,wsĺľzyłnujqcych
się" nie adđano; spľzeľiwtiw nie zgłoszołła

Słanislaw Maľek Walenta oświadczyl, że wybóľ na Przewodniczącego
Walnego Zgľomadzenia pľzyjmuje' --__J__-*-r

Tożsamość Stanislawĺ Maľka Walenta, syna Stanisława i Maľii
(PEsřL 7505l501596}, zamieszkałegcl 00_759 Waľszawa, ulíca
Paľkowa 13/17 'm. 147, zestępca notarialny ustaliła na podstawie
okazanego dowodu osclbistego DBÁ, 75ó284, ważnym do dnia l l
gľudnia 2029 ľoku.

Stanisław Maľek 'lřalenta oświadczyłt że nie zachadzą ptzycl"yny
powodujące unieważnienie powołanego poł'yżej dowodu ĺlsobistego
ani uzasadniające obowiązek wymiany tego dowodu osobisĺego,
stosownie do tľeści Ustawy z dnia Ü6 sierpnia 20t0 roku o dowodach
osobistych (t.j. Dz' U. z 2a2űr.' poz. 332)

TI

w tynr miejscu Jolanta Wilczyńska ośwĺad czyla, że działa pľzy
niniejszym akcie notarialnym jako pełnomocnik wspólnika Spiłki to
jest spółki pod firmą MPRW 2 spĺĎlka z ograniczoną
odpotľĺedzialnoścĺą Spótka komandytorva z siedzibą rľ Vľ*ľszawĺc
na pođstawie pełnomocnictwa z dnia t4 sieľpni a ?Ü2a roku. __};t--__-_

Pełnomocnik oświadczył ponadto' Że załączone do niniejszego
pľotokołu pełnomocnictrvo nie wygasło- nie zostało odwołaneo ani
pťzez nią wypowiedziane, a takŹe Żs pełnomocnik nie przektacza
zakľesu uĺnocolvania, jak rÓwnież zgodnie z wyĺnogiem pľzepisu art'
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412.2 $ l Kodeksu spółek handlowych,

Człclnkie m Zaľząđu, ani pľacorvnikiem Spiłki
pełnomocnik nie jest

Następnie Pľzewodniczący zarządził spoľządzenie listy obecności,

sprawdził ją, podpisał i oświadczył. Żę na dzisiejszym

Nadzwyczajnym Walnym Zgĺamadzeniu, uwzględniając Lisĺę
Akcjonariuszy na dzięŕl 14 sieľpnia 2020 roku otaz. załączone

pełnomocnictwo z ćnia l4 sieľpnia 207a ľoku, ľeprezentowanych jest

laa % kapitału zakładowego Spiłki, nie wniesiono spľzeciwu co do

odbycia niniejszego Zgľomadzenia ani cs do porządku obľad,

foľmalności wynikaj ąee z' Kodeksu spółek handlowych oľau Statutu

Spółkĺ zostały zachowane, äateül Zgramađzenie to, zgodnie z tľeścią

pľzopisu aľt. 405 Kodeksu spiłek bandlowych, jest zdolne do podjęcia

uchwał rł, ustalonym porządku obľad.

Ponadto, zgodnie z $ 22 Statutu Spólki Zgromađzenie może odbyć się

w Warszawie. ------ ----i-----r-

TII

Przewodniczący przedstawił następujący poľząđek obrad

Nađzwyczajnego Walnego Zgľomadzenia i zarządził głosowanĺe nad

jego pľzyjęciem: -'--_---_ń_i_.-

l. otwarcie obľađ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Pođjęcie uchwały w sprawie wyboľu Pľzewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgtamadzenia Ákcjonaľiuszy1

3. Stwierdzenie pľawidłowości zwołania Nađzwyczajnego !ľalĺego
Zgľomadzeĺria i jego zdoIności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały \iŕ sprawie przyjęcia poľządku obľad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ákcjclnariuszy;

5. Podjęcie uchrvały w spľawie zmiany Statutu Spótki;

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Spółki;
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7. Podjęcie uchwały rľ spľawie powołania Beaty Moniki Regulskiej
do Rady Nadzorczej Sprłki;

8' Podjęcie uchwały }v spľawie odwołania Juliusza Zbigniewa
lr4inakowskiego z Rady Nadzoľczej Spółki;

9. Podjęcie uchwały rv sprawie odwołania Jana Szukalskiego z Rady
Nadzorcxej Spółki;

I0" Podjęcie uchwały \ry spľawie odwołania Jana Czaję z Rady
Nadzoľczej Spółki;

t1 Podjęcie uchwały w sprawię odwołania Artuľa Olesia z Rady
Nadzoľczej Spółki;

12' Zamknięcie obľad Nadzwyczajnego Walnego Zgramađzenia. _--__

llUchrvala nľ 2
Nadzwyczajnego lVaInego Zgromadzenía Ákcjonaľiu*ry
spólki pod,firmą Kolejorľe Zaktady Automntyki s.Á.

z siedzibą rľ KaÍowicaeh
z dnĺa l{ sieľpnĺa 2020 ľoku

w sprawie przyjęcia paľzqdku abrĺłđ
Nadzwyczajnega Wałłĺega Zgroaaďzenia Ákcjonariuszy

Nadzrvyczajne Vŕalne Zgľomadzenie Akcjonaľiuszy spółki pod fiľmą
Kolojowe Zaktady AuÍomatyki Spĺĺlka Akcyjna 7. siedzibą w
Katorvĺca ch pľzyjmuje pľzed stawiony porządek obľad.,,

Przewodniczqcy ogłosił, że uchwała zosĺała podjęĺa w głosawaniu
jawnym; w głasou,aniu wzięło udzicłł łqcznie 9.653.40{} akcji, w tym
].689'8l'0 akcjÍ imiennycłl serii A oľaz ?.963.5gÜ akeji zwykłych na
okązťcieła serii a. __----__-:J:_---*--

Na każdq akcję seľĺj Á pľzypadajq da,c głosy na łĺĺatnym
Zgromadzeniu, na każdq akcję serii B pł"zypada jecłen głos na ĺ4/aĺnym
Zgronĺadzeniu Spółki. --------
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l|łszysĺkie głłsy zclsłały ĺłĺlđałĺe u,aznie

"Za" złchwłłq ađdałło l I. j43.1]Ü głosó**, co sĺanowí 1a0 9ő kapiĺału

zakładowego Spółki, głosĺill, "pťzecivł" araa głĺlsúu, '|u'sĺľzymłłjących

się" nie oddano; sprze ciwóu, nie zgłoszCIna

Następnie Pľzęwodniczący ľealizujący pľzyjęĺy porządek obľad poddał

pod głosowanię nasĺępujące uchwały: --------

''Uchrvala nľ 3

Nłdzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ákcjonĺriĺszy
spĺĎlki poĺ| firmą Kolcjowe Zaklady Áutomatyki s.Á.

z sicđzibą w K*torvicach

z dnĺa 14 sieľpnia 20Ż0 ľoku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

$r

Działając na podstawie aľt. 43a $ l Kodeksu spółek handlowych,

Nađzwyczajne Walne Zgľomađzenie spółki pod firmą Kolejowe

Zaklađy Áuŕomatykí Spĺ$tkł Äkcyjna z sieĺlzĺbą ľ Kntorvieach

po$tanawia zľnienil Statut Spółki w następujący sposób: --------

1/ uchvlić...:$....7.tł."st.3 Statutu Spółki w całości oľąz zĺnienić 4umerację
\t''lAń cĺncÁk łp r{ľrłlĺĺ'haŤítll1l ĺmrt rrcł á -ar{oią oio ar'mąr ?

2/ znúęnić s 16 ust' l Sĺaĺutu Spółki pĺlpľzez ieBo uchylenie w całości

,, L Rađa Nađzoľcza składa sip ĺ co najmniej 3 (łrzech) csłonkÍiw,

w ĺyw Przeu,ołlłziczącego Raďj, Naĺłzoľezej. "

3,ĺ zľnieni.p $ 1ś*gst. 2 Statutu*Ępółki popľapz jęgo' uchylęnig w całości

đ

i ĺlađanie m l' ?1ŕ\tłt éĺrŕt nałte nlri nĺ:e o
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,.2. Człołzkóu' Rad|' Natłĺĺłľcĺe'i powCIłuje i adwołuje lľąĺne
Zgľomadzenie. Rada Nadzaľcza v,skaguje ,spośľód swoich człankóv,
I?ľgewođłĺicsqcego Rady Nađzaľczej.,, ___:--*_--_

ł

8/ ienić { 2l .2statutu ółki n afrÍzeŻ leÉo u leni w cał scl

" 
2' ZwyezĘne ĺľalne Zgľomadzenie zwołuje Zarzqď }l, łeťminie

wynikajqcym z bązwzgĺędnie obawiązujących przepisów prawü.,,. -----
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łYalne Zgromadzenia odbywajq st:$ uł sieďzibie Spółki, w mieście
Choľzów, Iub w mieśe ie ĺ4/ał:szawa' ,, --__--_-
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ltĺalne Zgramadzenie atwiera Pľzev'odnitzqcy Rađy Nadzorczej ałbo

inny Cgłĺlnek Rady Naďzarczej aIba asaba pľzez Csłanka Rady

Nadzoľczej wskazana, a }ĺ, razię ich brĺsku Człołłek Zarzqdu.

Nasłępĺrie spaśrriđ osób upľawnionych do uczesĺniclułc wybiera się

pľzewodniczqcege obľad.''. _*_---J'-*_J-'_-rrĺ_*

Pľzeu,odłlŕczqcy cglosił, że uchwaĺa zaslała podjęta w głasowaniu

jawlĺym; w głosowaflixl ýťĺięło udział łqcznie 9.653.40a akcji, w tym

].ő89'8l0 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na

ok;azicieła seľlŕ .B. _*':_-___----_

N* każdq łkcję serii Á przsłpadajq đu'a głasy ną ĺťalnym

Zgromađzeniu, na każdq akcję serii B pľzypada jeden głas na ĺťalnym

Zgromađzeniu Spółtí'. --_"--_

ursĺysÍ/ĺlie głasy zostały addgne ważnie.

,,ZQ,, t}cłłwałą odďano I I.343'2I0 gĺosĺiu,, co sl{Jnawi I0Ü % kapitału

zakładowego Spĺiłki, g/ĺlsórľ "pr1eciv"' araz głosólł "'wstrzymującyth

się" nie oĺlĺłano; spľzeciwów nie zgłoszonĺs

"Uchwal* nr 4

N*dzrľycz*Jnego Walnego Zgromadzenia Akcjonaľiuszy

spĺí,lkĺ pod fĺľmą Kotejowe Zakłady Automatykĺ s'A'
z siedzibą rľ Katowĺcacb

z dnĺa 14 sle rpnia 2a20 ľokrr

w sprawie przyjęcia tek'sĺu jednolítega Sĺaĺuíu Spółki

Działając na podstawie art. Ęa $ l Kodeksu spółek handlorvych,

Nađzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod fiľnrą KoleJorve

Zaklady Automatyki Spĺőlka Akcyjna z siedzibą w Katowicĺch

postanawia pľzyjąć tekst jednolity Statutu Splłki, z urvzględnieniem

późniejszych zmian, w tym pľzyjętej Uchwały nr 3 na niniejszym

Zgtomadzeniu. o nasÍępującej treści: -'___----

I
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,,sTÁTUT sPÓŁKI
KoLEJowĽ ZÄKŁÄDY ÁUT0MATYKI s.Á.

t. PosTÁNowtENIÁ oGoLNE
$ 1.

Spółka porvstała z pľzekształcenia w dniu 12 sieľpnia lgg4 rok'u,
mocą aktu notarialnego Ręp. A nr 4422/94, spoľządzonego przez
asesor notaľialną Joannę 'Waľzochę, zastępcę notaľiusza Aleksandľę
Lesiak' pľzedsiębiorstwa państwo,rłego ľľzedsiębiorstwo Automatyki
Kolejowej w Katowicach w spółkę akcyjną pod firmą ooKZÁo,
Katowice Spółka Akcyjna.

$2.
1. Fiľma Spółki bľzmi KoLEJowE ZAKŁADY ÁUTOMATYKI

spólka akcyjra.
z,. Spółka może używać skľótów fiľmy KoLEJolvE zÁKŁAnY

ÄUTCIMÁTYKI s- A. oľaz wyriźniającego ją znaku gľaficznego.

$3.
Siedzibą Spółki są Katowice.

$4.
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za gľanicą.
2. spółka możę tworzyć oddziały, ťilie i inne jednostki

oľganizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub
pľzedsięwzięcíach na teľenie RzeczypospoIitej Potskiej i za
granicą. .---*----_-

$5.
Czas trwania SpółIĺi jest nieogľaniczCIny. -_-:i__-_*_

Iĺ. PRZEI}MIoT DZIAŁÁLN(}śCI sPlŁKI

I



$ó'
Przedmiotem działalności Spiłki jesĺ według Polskiej Klasyfikacji

Dzíałalĺoścĺ: ------

l ) roboty zułiązane z budowa dľóg szyllowych i kolęi podziemnej

(42.l2.z), i_ŕ___-'_pÉ

2} pľodukcja ęięmenĺÓw ęlektronicznych (26.t 1-Z}, -_'__

3) wykonywanie instalacji elektľycznych (43.2l.Z), ----'

4) pľodukcja konstľukcji metalowych i ich części (25.l1 .Z'), "*-"'--'
5) pľođukcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.z\, "-"-*
ó) pľodukcja apaľatuľy razdzielczej i stęrowniczej eneľgii

elektryczn ej (27 .12,2),

7}' napľawa i konsęľwacja maszyn (33.12.Z\'

s) napľawa i konseľwacja uľządzeń eIektľonicznych i optycznych

(3 3.1 3 .Z),

9) naprawa i konseľwacja urządzeń elektrycznych (33.l4.Z},

10) realizacja pľojektów budowlanych, związanych ze wznoszenięm

budynków (41.l o.Z)' ---"
l I ) ľoboty budowlaĺe związane zę wznoszenĺem buđynków

mieszkalnych i niemieszkalnych í41.2a.Z)'

t ?) ľoboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych

i eIęktľoeneľgetycznych (42.2 Ż.Z}, *'--'

l3) wykonyrvanie instalacji elektľycznych (43 .2|.z),

14) wykonywanie pozostałych instalacji budorrylanych (43 .29.Z},

15} tľansport đľogowy towaľów (49.4l.Z}' -*"*

ló) 'działalność w zakľesie tęlekomunikacji przerłođclwej (ól .la'z), -'

l7) đziałalność w zakręsie telekomunikacji bezpľzewođowej,

z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej {6|.Ż0.z}'

l8) wynajem i zarząđzanie nieľuchoÍnościami własnymi lub

dzierżawionymi (6*.Ż0'Z}' llt-ł!_-'i

l9) poŚĺednictĺ'o w obľocie nieruchomościami (6s.3 l.Z), ---"
20) dzialal nośi w zakľesie specj al i stycznego pľoj ektow ania (7 4.1 0'Z),

10
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2l ) działalność oclrroniaľska w u akresie obsługi systemów
bezpieczeristwa t80.20.2),

?2)pozost'ała działalnoŚć usługowa, gdzie indziej niesklasyťikorvana
Q6.49.2.)

III. KÄPITAŁ zÁKŁAnowY
$?.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosĺ 9.653.4ĺ}0 (dziewięć milioniw
sześćset pięldziesiąt tľzy tysiące czteľysta) zł i dzieli się na:
i. l.ó89.8I0 (miIion sześćset osiemdziesiąt dziewięó tysięcy

osiemseĺ dziesięć) akcjĺ imiennych ľeľĺĺ Á
upľzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję
pľzypadają dwa głosy na Walnym Zgromađzeniu o wartoścí
nominalnej 1 fieden) zl każda; _--__-_.r--_-

ii. 7.9ó3.590 (siedem milionów dziewięĆset sześćdziesiąt trzy
tysiące pięćset dzíerľięćđziesiąt} akcjí zwykłych na
okaziciela seľii B o waľtgści nominalnej 1 fied en) zł każda. -

Ż. Akcje mCIgą być imienne lub na okaziciela. _*--__

3. 1.689.810 akcji imiennych serii Ą ora'' 6.?57.690 akcji na
okaziciela serii B zostałoo przed zmianą wartości nominalnej akcji
Spółki oľaz pľzed zmianami \ľ oznaczeniu serĺi akcji SpÓłki,
objętymi Uchwałami nr 3/2B15 oľaz m 4l20l5 Nadzwyceajnego
WaInego Zgromadzenia Spółki z dnia l0 gľudnia 2015 roku, jako
ówczęsne akcje zwykłe serii ,.C'', w liczbĺe 272.5aa, o waľtości
nominalnej 3t zł każda akcja, o łącznej waľtości nominalnej
w wysokoścí 8.447.500 zł oľaz cenię emisyjnej w wysokości 3t,20
zł za każdą akcję, to jest o łącznej cenie emisyjnej w wysokości
8.502.000 zł za wszystkie akcje ówczesnej seľii ,,C,,o objęte
i pokľyĺe wkładem niepieniężnym \'ŕ postaci przedsiębioľstwa
rv ľozumieníu art. 55(1) kodeksu cywílnego pťzez spĺiłkę CRW

{.
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Infosystem spńłka z ogľaniczoną odpowiedzialnością z siedeibą

w Waľszawie' ------

$s.
1. Äkcje m6gą byĆ. umarzane za zgodą akcjonaľiusza' w drodze iclr

nabycia pÍZ.ez Spółkę {unroľzenie dobľowolne}. Dopuszczalne jest

umorzenię akcji bez wynagľodzcnia'

z. Umorzenie akcji wy]maga uchwały Walnego Zgľomadzenia, ktira

określi szczegilolrye waľunki i sposób umoľzenia akcji' Uchwa}a

powĺnna okľęśIać w szczęgólnoŚci podstawę pľawną umorzeniao

wysokość wynägTodzenia pľzysługującego akcjonaľiuszowi akcji

umorzonych' bądź uzasadni*nie umrlľzenia akcji bęz

wynagľođzenia" oraz sposÓb obnizenia kapitału zakładowsgo. "'_-

$e.
1. Pođwyższenie kapitału zakładowego następuje w dľodzę emisji

nowych akcji lub pođwyższenia wartości nominalnej

dotychczasowych akcji

2. Akcjonaľiusze mają pÍawo pierwszeństwa do objęcia nowo

emitowanych akcji, chyba że Walne Zgľomadzenie postanowi

inaczej w uchrryalę podjętej większością 4/5 (czteľech piątych)

głosów oddanych

3, Walne Zgľomadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy,

prze1na1-zając na to śľodki z kapitałów rezerwowych utwoľzonych

z zysku' jeżeli mogą być one użyte na ten cel. -___-_'

IY. ZBYCIT AKCJI
$ 10.

Wszystkie akcje Spółki są zbywall}€' __""'

v. oRGANY sľlŁKI
$ 11.

Öľganami Spółki są: ------'
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1' Zarząd,

2' Rada Nadzoľczäo _*--_-_-

3. Walne Zgronradeenie. ----*

vI. 7.^ľ,z,ĄÜ

$ r2.
l. Zarząd składa się z od 1 fiednego) do 7 (siedmiu) członków
2' Kadencja Członka Zarządu nię może być dłuższa niŻ 5 (pięć) lat.

Fonowne powołania tej sanrej osoby na Członka Zaĺnądu są
đopuszczalne na kadencje nie dłuższe niz pięć lat kaŻda.

3. Członków Zatządu* w tym Pľezesa Zarządu oľaz Wiceprezesów
powołuje i odwołuję Rada Nadzoľcza' Liczbę członklw Zarządu,
w tym liczbę Wiceprezesów, ustala Rada Ngdzorcza

4. Vŕ przypadku Zarządu więloosoborvego Spółkę ľeprezentuję ľľezes
zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zaruądu działających
wspllnie albo jeden członek Zarządu działający rvspólnie z
pľokuľentem albo dwóch pľokuľentów dzia}ających łącznie.

5. Pľokurę ustanawia Zaľząó w foľmię uclrwały, podjętej za zgodą
wszystkich Członkow Zatządu' Pľokurent składa oświadczenia w
imieniu Spiłki dzĺałając łącznie z jednym członkiem Zarządu albo
z innym prokurentęm' _-----

6. Wynagrodzenie CzlonkÓw Zaĺządu określa uchwałą Rada
Nadzoľczä. ______-*

$ r3.
Í. Zarząd pľowađzi spľawy Špółki oraz ľspľezentuje ją na zewnątrz. -
2. Vŕszęlkie sprawy zwíązane z pľowadzęľtiem Spółki niezastľzeżone

ustawą albo niniejsuym Statutem do kompetencji WaInego
Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej należą do zakresu działania
Zaľządu. _t;--_--_-- :-_;_-*--__

3. Zaruąú może uchwalić ľegulamin Zarządu, zatwieľdzany pr'ez
Radę Nadzorczą' -_--*--_-___
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$ t4.

t. Uchwały Zarządu podejmowaľe są bezwzględną rłiększością

głelsów, pľZy czym dla ważności uchrvaly konieczne jest, aby w jej

podjęciu uczestniczyła nie mniej niż połowa składu Zarządu'

W sytuacji, kiedy Zanąd jest dwuosobowy dla ważnoścí uchwały

konieczna jest obecność całego składu Zaĺząáu.

2" W razie ĺówności głosiw ľozstľäyga glos Pľeze sa Z*rządu. --*----_

$ rs.
W sporach i w czynnościach prawnych z członkami Zarządu Spółkę

reprezentuje Rada Naduoľcza albo pelnomĺlenik porvołany uchwałą

Walnego Zgranladzenia. W tym samyln trybie dokonuje się wszelkich

czynności związanyclr ze stosunkienr pľacy członka Zarządu,

YII. RAT}A NADUORCZA

$ 16.

1. Rađa Nadzoľcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków,

w ĺym Pľzewodniezącego Rady Nadzoľczej

Ż. Członko_rv Rady Nadzoľczej powo}uje i odwołuję Walnę

Zgľoľnadzenie. Rada Nadzorcza wskazuje spośľód swoich

członków Przewodniczącego Rađy Nadzorczej

3. Człĺlnków Rady Nadzorc.zej powołuje się na okľes wspólnej

kadencji, któľa tľwa 2 (dwa) lata. -_-*--

4. Rada Nadzoľcza powinna byl zwoływanä w nriaľę potľzeb lub na

wniosek Zarząđu lub członka Rady nađzorczej co najmniej raz na

kwaľtał,

5. Rada Nadzoľcza może uchwalić ľegulamin Raĺly Nađzoľczej, który

bęđzie okľeślał szczegółowy tľyba jej działania' ___--_--

6. Wynagľodzenie czlonków Rady Nadzorczej ustala WaIne

Zgromadzenie. -----

$ 17.

(uchyłony)

ź
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$ ĺ8'
Rada Nadzoľcza sprawuje stały nadziľ nad działalnośc.ią Spiłki
we wszystkich dziędzinach jej działalności

2. Do szczególnych upľawnieŕr Rady Nadzoľczej należy:
l ) ocena spľawozdania finansÔwego Spółki;
2) ocena spľawozdania Zarządu z działalności Spółki araz

wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia stľat; _

3) wybóľ biegłego ľewidęnta do badania spľawozdania
finansowego Spiłki; -__-_-----

4) pľzyjmowanie i zatwieľdzanie rocznych budzetirł i pIanów
finansowych Spółki' obejmujących plany wydatków
inwestycyjnych i zobowiązali kľedytowyeh, gwarancyjnych
i poľęczeń;

5) zajmowanie stanorryiska rv innych spľawach wnioskowanycb
ptzez Zatządi

6) wyľażanie zgody na nabycie , zbycie lub obciązenie
nieľuchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieľuchoľności;

7} wyľażanie zgody na: _***_-_

a) nabycie dóbľ inwestycy.inych w pľzypadku, gdy nie jest
ono przęwidziane w ľocznym planie finansowym przyjętym
p'zea, Radę Nadzoľczą, jeśli cena nabycia przekľacza
250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zło1ych),

b) zawieranię umów najmu, dzieľżawy lub leasingu, jeżeli
popľzęz ĺaką umowę Spólka zaciągnie zobowiązania
przekraczające w skali ľoku kwotę 1.000's00 zł (ieden
milion złotych) lub 250.0OCI zl (dwieście pięódziesíąt
tysięcy złotych) ľocznie, jeżeli cza's tľwania umo\|ŕy

pľzekracza pięć laĺ, z wyłączeniem umórłľ zawieranych
z podmĺotami zależnymi beupośľednio lub pośľednio od

.t

Spółki,
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c} naby'ĺľanie i zbywanie udziałów lub akcji w innych

spółkach,

d} zaciaganie pożyczek i kĺedytów oraz udzielanie pożyczek

gdy nie jest ono przewidziane w rocznym planie

finansowym pľzyjętym pľzez Radę Nadzoľczą w kwotach

pteektaczających l.000.000 zł (ieden milion złotyclr);

powyższe nie ĺĺolyczy umórv pożyczek i kľedytiw

zawieranych z podmiotamĺ zal*znymi bezpośľeđnio lub

pośľednio od Spółki

$ re.

Członkorvie Rady Nadzoľczej mogą brać udział w podejmowaniu

uchwał Rady, oddając swój głos na piśnrie za pośľeđnictwem

innego członka Rady Nadzorczej" ođđanie głosu na piśmie nie

nroże dotyczyć spraw wpľowadzonych do porządku obľad na

posiedzeniu Rađy Nadzorczej. --------

Uchwały Rady Nadzoľczej mogq być podjęte w dľođze pisemnego

głosowania, zarządzonego pÍŻez Pľzęwodniczącego Rady

Nadzoľczej lub Wiccprzewodniczącego Rady Nađzorczej, jeżeli

wszyscy członkowĺe Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na

piśmie o tľeści pľajektu uchwały i wyľazili na piśmie zgodę na

tľeść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały

urľaża się datę otrzymani a przen Pľzewĺldniczącego Rady

Nadzorczej lub Wicepľze wodniczącego Rady Nadzoľczej

dokumentów zawierających oświađczenia wszystkich członków

Rađy Nadzoľczej.

3. ľosĺedzenĺa Rady Nadzorczej mogą odbywać się pľzy

wykoľzystaniu śľodków bezpośľedniego poľozumiewąnia się n&

ođległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady

Nadzorczej zostali powiadomięni o treści projektu uchwały.

2
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5

Podejmowanie uchwał w trybie okľeślonym w ust. l. 2 i 3 nię
datyczy powołania członkiw Zarządv or&z odwołania
i zaw,ięszenia w czynnościach tych osĺib
Uchwały Rady Nadzorczej zapađają
głosów" łV pľzypadku ľówności
Pľzewodniczącego Raĺly Nadzoľczej.

š 20.

(ucłtylony)

beervzglęĺlną większością
głosów ľozstrzyga głĺls

VIII. WALNN ZGROMADZNNIE

$ 21.
l. Walne Zgromaózenię obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne._
2. Zwyczajne Walne Zgronradzenie zwołuje Zarząd w terminie

wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów pľawa. -_
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie moiłę zwołaĆ Rada Nadzorcza

jeżeli Zaruąd nie zwoła gc w terminie określonym w ust. 2. __-___-_

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze ľeprez'entujący co najmniej jeĺtną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żąđać zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umies rezenia
okľeślonych spraw w porządku obrad tego nadzwyczajnego
Walnego Zgromađzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego
Walnego Zgľomađzenia prz'ez akcjonariusza lub akcjonariuszy
należy złażyć, Zarząóawi na piśmie lub w postacĺ elektľonicznej' -

5. Akcjonaľiusz lub akcjonaľiusze reprezentujący co najmniej jednę
'dwudzięstą kapitału zakłađowego Spółki mogą ż'ądać, umieszczenia
okľeślonych spľaw w poľządku obľad najbtiższego Walnego
Zgtomad'zenia. Żądanie powinno zostai zgłoszone Zarządowi nie
piźniej niż na dwadzieścia jeden dni pľzed wyznaczonym
ĺeľminem Walnego Zgtomad,zenia i może zostać ałożone w postaci
elektronicznej. Žądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
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pľCIjekt uchrvały dotyczącej pľoponowanegÜ punktu poľządku

obľad. ---_-___-.-

6. Akcjorraľiusz lub akcjclnariusze ľeprezentujący co najnrniej jedną

dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed teľminem

Walnego Zgľomadzenia zgłaszai Spółce na piśmie Iub przy

wykorzystaniu śľodkiw komunikacji elektľonicznej pľojekty

uchwał đotyczące spraw wpľowadzonych do porządku obrad

Walnego Zgromadzenia lub spľaw, którę mają zostać

rvprowađzone do poľządku obrad

$ 22.

Walnę Zgromadzenia odbyrľają się w sieđzibię Spółki' w misścię

Choľzórry, lub w mieście Warszawa.

$ 23.

Uchwały Walnego Zgtamađzenia zapadają bezwzględną większością

głosów, jeżeli pľzepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią

wymogów dalej idących' ----_-

$ 2{.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosorvanie zatządza się pľzy wyboĺach

oľaz nad wnioskami o odwołanie członków organów sprłki lub

likwidatorów' c pociągnięcie ich do odpowiedzialności' jak ľównież

w spľawôch osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie

na żądanie choćby jednego z. akcjonaľiuszy obecnych lub

reprezęntowanych na Walnym Zgľomađzeniu.

$ 2s.

Walne Zgľoĺnadzenie otwieľa Pĺzewodniczący Rady Nadzoľczej albo

inny Członek Rady Nađzorczej albo osoba pľzez Członka Rađy

Nađzoľczej wskazana? a w ľazie ich bľaku Członek Zaľządu. Następnie

spośród osób uprawnionych do uczestnic{wa wybiera się

pĺzewodniczącego obľad'

$ 2ó.

l. Do kompetencji Walnego Zgtomadzenia w szczególności należy: _

{.

'Ą
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l } rÖzpetľzenie i zatrľierdzenie sprawozdania Zarz,ąáu
z działalności Spółki űraz sprawozdania finansorvego za
ubiegły ľok obľo1CIwy CIľaz udzielęnie absoluĺoľium członkom

oľganiw spiłki z wykonania pľzez nich obowiązków;

2} podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokľycía
strat;

3) postanowie nia dcltyczące ľoszszeń 0 naprawienie szkody
rľyľządzonej pľzy zawiązaniu Spółki lub spľawowaniu zaľządu

albo nadzoľu nađ Spiłką;
4) wyrażanie zgody na zbycie i wydzieľżawięnie przedsiębioľstwa

lub jego zoĺganizawanej części Qraz ustanowienie na nich
ograniczonego pra\řý a rzeczowego; _-----

5) emisja obligacji, w tyĺn obligacji zamiennych lub z präwôm

pie ľwszeństwa;

6} wyľażanie zgody na nabycie rľłasnych akcji w pľzypadku

określonym rry art. 362 $ 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlorvych

or&z upoważnięnie do ich nabywania w pľzypadku określonym
rry aľt. 362 $ l pkt 8 Kodeksu spółek handlowych; -_-_----

7) zmiana Slatutu, w tym zmiana pľzedmiotu działalności,
podwyższenie i obniŻenie kapitału zakładowegoi -*-_-_-

8} podejmowaĺie uchwały w przedmiocie połączenia, podzialu

i przekształcenia Spółkí;

9} ľozwiązanie spÔłki. powoływanie i odwoływanie likwidatorów
oľaz ustalanie wysokości ich wynagľodzenia;

10) powoływanĺe i odwolywanie członków Rady Nadzoľczej oraz
ustalanie wysokości ich wynagľodzenia; ___-__----

11) inne sprawy przewidziane pľu€pĺsami pľawa; -d'r-___-)-

i 2) wyľażanie zgodny n& zawaľcĺe pft,ez Spiłkę (ako spółkę

dominującą bądź jako spółkę zależną) umowy w pľzedmiocie

zarząđzania spółką zależną lub pľzekazywania zysku przea,
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spółkę zaleŻhĄ, okľeśIonej \'ý aľt. 7 Kodeksu spiłek

handlowych. --*---- ---'---"-j

Ix. GO$P(}DARKÄ sľoŁKl
$ 27.

t. Spółka prowađzi ľzeĺelną ľachunkowość zgodnie

z obowiązującymi przepisami

?. Rokiem obľotowym Spółki jest ľok kalendarzowy. __***

$ 28.

Spiłka tworzy kapitał zapasowy araz moŻe twoľzyć inne kapitały

(fundusze) ľezerwowę. --------

$ 2e.

l. lűŕalnę Zgromadzenie może pođjąć uchwałę o przeznaczeniu

całości lub części zysku do podziału. Zysk rozdzie|a się

w stosunku do nominalnej waľtości akcji.

Ż" Terľnin wyplaty dywidendy ustala Walne Zgľoĺrradzenie w uchwale

o podziale zysku.

3. Zaĺząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na

poczet pľzewidywanej dywídendy na koniec roku obľotorvego,

jeżeli Sprłka posiada śĺodki wystaľczające na wypłatę. Spółka

może wypłacić zaliczkę na poczet pľzewidywanej dywidendy,

jeżeli jej zatwieľdzonę spľawozđanie finansowe za ostatni ľok

obľotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić' może najłl'yżej

połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego ľoku obľotowego,

wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym pÍzez

biegłego ľewidenta, powiększonęgo o kapiĺały rezrľ\irowe

utwoľzone z zyskuo któľymi w celu wyplaty zaliczek może

dysponować Zarząd^ cr&z pomniejszonego o niepokryte straty

i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga każđorazorvo zgody

Rađy Nadzorczej
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$ 30.

W sprawach njeuľegulowarrych w niniejszym Statucie zastcsowanie
maią pľzepisy Kodeksu spiłek handIĺlwych

Przewoďłticzqcy aglosił, że uchwałą zostłłą podjęĺa 1, głĺlsołl'aniu
jałĺ'nyłlx,' w g{osau,aníu wzięło udxiał lqcznĺe 9.653.4aÜ akcji, },lż ł,ł}t
I.ó89,8I0 akcji imĺennych serii Á oraz 7.963.5g0 akcji zv,ykłtrłcft n{ł

okazicieĺa serii B
/ŕrł każdq akcję serii Á przypadaiq dwa g/osy na l\ĺaĺnym
Zgromadzeniu, no każdq akcję seľii B prrypada jeden głos na ĺValnynl
'Zgromłdzeniu Spółł'. -_-_----

Wszystkie głosy zosĺały oddąne ważnie.

"Za" ucłzwałq addano ] l.343.2]0 głosów, ca sĺanowi It}{) ?ł kapitału
zakładowegł Spółki, głosĺil* "przeciw" oľQz głasćłw "wsĺľzymujqcych
się" nie addano; spľzeciwóu, nie zgłoszono

"Ucbwala nr 5

Nĺdzrvyczajnego Wĺlnego Zgľomadzenĺa AkcJonariuĺzy
spĺíłkĺ pod fírmą Kolejowe Zakłady Áutomaíyki s.A.

z siedzĺbą rľ Katorľicach
z dnĺĺ 1,{ sĺeľpnĺa 202i} ľoku

w sprawie powołanÍa Beaĺy Moniki Regulskiej do Rady Nadzłłrczej
Spółki

Działając na podstawie $ 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzrłyczajne
lValne Zgľomadzenie Akcjonaľiuszy spółki pod fiľmą Kolejorľe
Zaklady Automatyki spółka Akcyjnĺ z sĺeđzĺbą w Katowlcach
postanawia z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały powołać Beatę
Monikę Regulską (řESEL: 73u24a2623) do Rady Nadzorczej Spiłki
na wspilną kadencję z pozostałymi Członkamĺ Rady Nadzorczej
Spółki, tj. kończącą się dnia 03 czeÍwca 202l ľoku.''.

-{
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Pľzewadniczqcy ogłosił, że uchu,ała zĺssrała podjęĺa w głosoa'cniu

tajnym: w głosau,aniu wzięło uđział łqcznie 9.ős3,400 akcji, w tym

].689.8IÜ akcji imiennych serii Á orag 7.963.s9Ű akc.iĺ 71ł,ykłych no

okazicieta seľiĺ B.

Na każdq akaję serii Á przypadają dwa głasy nil Walnym

Zgľomadzeniu, nü kuždq ąkcię scrii B przypada jeden gĺos na lĺlaĺnynt

Zgromađzeniu SpóIk'. ----_-____"_-_:-__-

ĺťszysĺkie głosy zostały ađclane wążłrie"

"Za" tł€h'Wałq oddano 1l,343.2]0 głasów, ca sĺanowi 1aa To kapitału

zakładoweg$ Spółki, głosów "przeciw" oraz gJosdľ "wstľzymujących

się" nie oddano; 'spľzeciwów nie zgłoszĺlno

''Uchlľalg nľ 6

N ađzĺľyczaj n ego lValne go Z gľo m ađzsn ia ÄkcJonaľiu szy

sp,ótki pod fiľmą Kolejowe Zaklady Automatykĺ s.A.

z *ieđzĺbą w Kntoľicacb
z dnĺ* 14 ľĺeľpnia 20?0roku

w sprawie adwałania Juliusza Zbigniewa Mínakawskťego z Rady

Nadztlrczej Spółki

Działajął na podstawie $ 1ó ust. 2 Statutu Spółki, Nađzrvyczajne

WaIne Zgromađzenie Akcjonariuszy spiłki pod fiľmą KoleJowe

Zaklady ÁutomatyŁi Spótka Akcyjna z sĺedzibą rv Katorľicach

postanawia z chwilą podjęcia niniejszej Uclrrvały odwołać z Rady

Nadzorczej Spółki Ju1iusza Zbigniewa Minakorłrskiego (PEsEL:

4I 0I2I0I I33)."

Przev,odniezqcy ogłasił, że uchwąłg zosĺaÍ'a podjęta w głosowaniu

tajnym; u, glosolĺ'aĺłiu wzięło udciał łqcznie 9.6s3-400 akcji, w tym

2?.



Á

łj

}.ő89'8I0 akcjí imiennycll serii .A oł'cz 7,963.59a akcji 7y,ykłych na

okaziciela seríi B.

Na każdq akcję serii Á pł'zypadajq dwa głosy nü ľfĺalnynt

Zgromadzťłtiu, na katdq akcję serĺí B przypada.ieden głas n* WaInynl

Zgra m adz eni u Spółł'. --__---

Wszyslkie głosy zostały oddąne ważnie.

'|Za" uchwałq oddano II.343"2]0 głosĺiw, Čo slaľÍOwi l00 %; kapiĺału
zakłaďou,ega Spłiłkí, głosóv: "przeciv," Üraz głasów "wstrzymujących
sĺę" nie oddana; sprzeciwów nie zgłoszona'.

''Ucbrľala nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenĺa Ákcjonaľiuszy
*pólki pod fiľmą Kolejorľe Zaklady Áutomatykĺ s.A.

z sĺeđzibą w Katowicach

z dni* ĺ4 sĺeľpnia 2t2a ľoku
w sprawie ĺlďvĺolania Jana Szukalskiego ĺ Rady Nadzaľczej SpółkÍ

Działając na podstawie $ 16 ust. 2 Staĺutu spółki, Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonaľiusey spółkĺ pod firmą Kolejorľe
T,aklaüy ÁuÍomatykĺ Spólka Akcyjna z siedzĺbą rľ Katowĺcach
ostanawia z chwi lą podjęcia niniejszej Uchwały odwołai z Rady

Nadzorczej Spółkí Jana Szukalskiego (PESEL: 3810CI50t 8l 1;'''_--_--__

Przewodniczqcy ogłasił, że uchwała zostałą podjęĺa w głasowaniu

tajnym; w głasowaniu wzięIo tłdział lqcznie 9.6s3.400 akeji, w ,ym

l.689.810 akeji imiennych seľii A araĺ. 7.963.59ű akeji zwykłych na

okazicieła serii B'

Na każđq akcję "serii Á pľzypadajq duła głasy nQ Walnym

Zgľomadzeniu' na każĺÍq akc,ię serii B przypada jeden głos na lľałnym
Zgrołnadzeniu Spółki

Wszysĺkie głosy zosĺały oddąne ważnie. -----------
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,,Zil" l'lcĺlwałq rsđdanĺł ! L343.2]ű głosów, ta sĺűn0\4'i ]ü{) % kapŕĺału

zaklađowego Spółki, głosów "przeciu"' aľaĺ głosów "v'sÍľzyłnujqeyth

się" nie odđana; spľĺeciwów nie zgłoszono

'tUcbrľala nľ 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgľoĺnadzenia Ákcjonaľĺu*zy

spólki pod ťiľmą Kolejorľe Zaklady Áutoľn*tykĺ s'Ä'
z siedzĺbą rry Katowicach

z dnia 14 sĺeľpnia 2{120 ľoku

u, spł.awie odv,olania Jaľla Cza.ię z Rady Nadzaľczej Spĺiłki

Działając na podstawie $ t 6 ust" 2 Statutu Spiłki, Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spólki pod fiľmą Kolejarľe

Zaklnđy Áutomatyki Spótka Akcyjnł z siedzibą rľ Katorryĺcach

postanarvia ođwołać z Rady Nadzoľczej Spółkí Jana Czaję (PESEL:

4502250 t 052) ze skutkiem od chwili zarejestrowania przęz sąd

ĺejestrorvy właściwy dla Spółki zmiany Statutu Spółki objętej

niniejszym aktsm notaľialnyRr w zakresie $ l6 ust' i Statutu Spiłki

dotyczącego minimalnej liczby CzłonkÓw Rady Nadzoľczej Spółki"''_-

ľľzewodniczqcy ogłasił, że uchwałg zostaĺa podjęta w głosowaniu

ĺajnyrn; u, gŕosorľaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, vĺ łym

I.689.81Ü akcji imiennych sęrii Á orag 7.963.590 akcji zwykłych na

okązicíela serii B.

Íýa kazĺ\q akeję serii Á pľzypadają du'a głosy na łľ'alnyłn

Zgľomadzeniu, na każdą akcję serii B pľzypada je den głos na WaInym

Zgrołnadzeniu Spółł'' '__'*___

Wszysĺkie gľosy zosĺały oddane u'ążnie.

"ZQ" tłcł:wałą ođdalla I L34j.2l0 głosó*-, co stąnowi I00 To kapitału

rakłađoa,ega Spółk'i, glosóu, "pľzecíw" oraz gĺosĺ|w "wstľzymująeych

się" nie oddałto; sprzeciu'ów nie zgłoszono
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'tUchrYała nr g

N a dzrłyczajn ego \ľaln e go Zgľ omadeen ĺa A kcj on ĺ ľiu s zy
spĺĺlki pod fiľmą Kol*jowe Zaklady ÄuÍomatyki s'Á.

z siedzĺbą w Katorryicach

z dnĺa 14 sĺeľpnia 20ŻÜ roku
w spľawíe adłgaÍąnia Áľtura o\esia z Rady Nadzorczej Spĺiłki

Działając na podstawie $ l6 ust. 2 Statutu Splłki, Nadzwyczajne
Walne Zgľomadzenĺe Akc.jonaľiuszy spółki psd fiĺmę Kolejowľ
Zakł*đy Automatyki Spólka Akcyjna z siedzibą rľ Katowĺcach
postanarľia ođwołać z Rady Nadzoľczej Spółki Artuľa Olssĺa (PESEL:
8Ü1 t 2004251) ze skutkiem od chwiti zaľejestľowania ptzez, 

'ącrejestľowy właściwy đla Sprłki zrniany Statutu Spółki objętej
niniejszym aktem notaľialnym w zakľesie $ I 6 ust. 1 Statutu Spółki
dotyczącego minimalnej Iĺczby Cz}onkĺĺw Rady Nadzoľczej Spółki.'' __

?rzewadniczqcy ogłosił, te uchwała zostałą pođjęta łĺ, głasowaniu
tajnym; w głosowania wzięło udeĺął łqcznie 9.653.400 akcji, w tym
I.689.8l0 akcji imĺennych serii Á orał 7.963.590 akcji zwslkłych na
okaziciela serií B.

Na kaźdq akcję serii Á przypadają dwa :głasy na Waĺnyłn
Zgľomađzeniu, na każdq nkcję serii B przypada Jeđen głoł na líĺalnynł
Zgromadzeniu Spół ki. *-------

Wszystkźe głosy zostały ođdane wgżnie.

"Za" uchyuałq odďano ]]"343,2Iű gľasdlľ' ca sIano'\ťi I00 % kapilału
zakłądowegĺł Spółki, głĺlsów "przeciw', QľQz głosó,ł,,wstrzymujqcyth
się" nie ođdąno; spľseciwów nie zgĺoszołto

ł
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IV

Zastępce notarialny pouczyła przewodniczącego o tľeści pľzepisów

Rozporządzenia Parlamentu Euľopejskiego i Rady (UE) 20l6l679 z

dnia ?7 kwietnia 2a16 r. w spľawie ochľony osób fizyeznycb w

związku z pr?'etwaľzaniem danych osobowych i w spľawie

swobodnego pľzepływu takich danych ara?, uchylenia dyľektywy

95146lWE, v" szczegilności o tľęścĺ art. l3 Rozpoľządzenia tj'

lnfoľmacjach podawanych w przypađku zbięľania đanych od osoby,

ktiręj dane đoty czą' *--"-

v
Wobec nie zgłaszania dodatkowych wnioskiw Pľzewođniczący

zamknął obrađy Nadzwyczajnego Walrrego Zgľomadzenia spiłki pođ

firmą Kolejorľc Ztklndy Áutomatykĺ s.A. z sĺeđzibą w K*towieach'

VI

Do pľotokołu niniejszego Zgrolrrađzenia zostały załączone lista

obecności z đnia 14 sierpnia 2a20 roku pođpisana przęe

Przewodniczącego i ľepľezentantów Akcjonaľiuszyý Listę

Akcjonariuszy na dzień l4 sieľpni a 2a2a ľoku oľaz pełnomocnictwo z

dnia l4 sieľpnia 2020 ľoku

YII

\ľypisy aktu można wydawać Spółce, Akcjonaľiuszom araz,

pełnomocnikowi w đowolnej liczbie

VITI

Koszty spoľządzenia protokołu ponosi Sprłka'

TX

Pobranĺr następuj ące opłaty

\

26



l) tytułem taksy notaľialnej *.--*-_-*.* t.l0Ü._ zł
2'} 23o/o podatku vAT ł_!;---_-__ --------?5},- zł

pa püdsta}ľ.iei

l) - $ 9 ust' I pkt 2 Rozpĺrľządzenia Minístra Spľawiedliwości z dnĺa
28 czerwca 2A04 roku w sprawie maksymalnych starryek taksy
notaľialnej (Dz. U' 20l8ľ., paz. 272, ze zm.), rl_-_**-____

2) - aľt.4I i art. 146aa ust. l pkt 1 Ustawy zdnla l1maľca 2004 ľoku
o podatku od towaľów i usług {ł'j. Dz. U. zŻ020ľ.' poe' l0ó ze zm').-

Akt tęn zostal odczytany' pľzyjęŕy i podpisany.
orygÍnał akĺu podpÍsałÍ: Stawajqcy
o rax, x,asíęp c a nal 8? i rłs &ű.
I{ł nc eI a rřa N o ta ľÍ aln a
?ałłeł fitita., ,ĄynÍeszhł Szalgchłws[ra - Daľteyre
Splółka Cywiłna
00,6s4 }ľarsz,ałł,ł, u!Íca śnÍadeekÍch I7
tel. 825-ó9-83, tel, 82s-3ó-39
lľypis ten wyńo łQ,StronÍa
nei. ł rr ..łtilbłh......ĺzozo
|ľorstawa, dnia I4 sÍerpnla 2020 roka
Fabrano za ďołłonanÍe ct'ynności notarlalnei - Iő2100 zI
arae paďatka VÁT 23% - 37,26 zł
na podstawteł $ 12.1 RąP. Min. Spraw. e ilnia 28 eierwca 2004 roku
(bz. U. ł, 201łr., poą. 273) ołaą e?t, 4I ŕ aľt, Iłőaa pkt I ustax,y z ďnia
II marca 2004 rolłu o podatku od lowarónl Í uslug {t,!, D4. (!, z 2020 ł,,
poz, I0ő).

-Ewelino Gąlu"s
bvę'lsna \;,.ťłľť
zastępca notariälny

ł'{;.
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