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AKT NOTAB'IÁLNY

Dnia czteľnastegcl wľze.śnia dwa tysiące dwudziestego ľaku
(t4.09.2020r.)' w obecnĺlści Agnieszki Szałaclrowskiej_Daľteyľe'

notaľiusza w Waľszawie, prowadzącej kancelaľię noÍarialną
w Waľszawie, pľzy rrlicy Śniadęckiclr nľ l7, pľzybyłej na zapľoszenĺe
Zarządu spółki pod. fiľmą Kolejone Zakłady AuÍomatyki Spólka
Alłcyjnĺ z siedzíbą w Katorľĺcach, do budynku usytuĺrwanego w
Waľszawie, pray ulicy Polnej 24 lak.7, odbyło się Zwyczajne Walne
'Zgroruadzenie Akcjonaľiuszy spółki pod fiľnrą Kolejorve Zaklady
Automatykĺ Spótka Ákcyjna z sĺedzibą w Katorvicach (dalej:

',spĺĺlka''), wpisanej do ľejestľu pľzedsiębioľciw Kľajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego pľzez Sąd Rejonowy Katowice _ Wsclród

w Katowicaclr vIII Wydział Gclspodaľczy Krajowego Rejestľu
Sądowegĺl pod numeľęm KRS 0000087900, z któľego Inforrrracja

odpowiadająca odpisowĺ aktualnemu z ľejestl'u pľzedsiębioľców z dnia
14 wľzsśnia 202Ü ľoku okazana Została przy niniejszynr protokole
(dane Spółki według oświadczenia oľaz okazanej [nformacji z ľejesťľu

pľzedsiębioľców: 40-696 Katowicę. u1ica Asnyka 32, REcoN
2123881 34, NIľ 634 100s7 44),

Notaľiusz spoľządzíła pľotokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzerria

spółki pod firmą Kolejorve Znklady Äuŕom*tyki Spótka Akcyjna z

sĺedzĺbą n Katorryicach, o następującej tľeści

PRoToKlŁ
ZwV CZ,AJNEGCI WALNEG0 zGRoMADzENIÁ

I

obrady Zwyczajnego Walnego Zgľomadzenia Sptiłki otwoľzył Robeľt

Wińiaľski _ Przewodnicz'ący Rady Naĺlz'orczej' któľy oświadczył, Źe



ila dzieli dzisiejszy" li. na dzień 14 wľześnia 202Ü ľokuo zwołane
zostałcl w Waľszawie Zwyczajnę Walne Zgľclmadzenie spółki p0d

ĺ'iľmĺ1 Kolejorľe Znklałty Automatyki spółka Ákcyjna z siedzibą
lY Katowicnclr, stosĺlwnie dqr tľeści $ 22 Staĺutu Spółki, po czym
zarządził zgłaszanie kandydatuľ i wybór l}ľzewodniczącego
Zgromadzenia" ----- --,--------

Zosĺa.ła zgłoszona kandydatuľa Rafała Regulskiego i po
pľzepľowadzeniu głosowania tajnego ogłoszono, że zcJstała podjęta
uchwała o poniŻszej tľeści: --___---__

"UCHWÁľ,Á Nľ l
Zu,yczajne go lľaln ego Zgľom adzenĺa Ákcjon nľĺuszy
spĺó,lkĺ poĺl firmą Kolejowe Zaklaĺ|y Áutomatyki s.A.

z dnia l4 wľześnia 202Q ľoku
w sprawie viyboru Przeu,odn'iczęcega Zv'3;czaj nego Walnego

Zgr o ma đ z e n i a A k cj o n aľ ius z.y

Zwyczajne vŕalne Zgľouradzenie Akcjonaríuszy spółki pod fiľmą
KoIejowe Zaklady Automatyki Spó'lka Äkcyjna rv Katowicach
postanawia wybľai na Pľzewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Z gr oĺnadzenia A k cj o naľi u s zy Raŕ'ała Re gul ski e go''' -__ _ - - _

Rabert WíniaľskÍ ogłosíł, że uchlľała zostałą pocťjęĺa u, g!osou,aniu
tajnym; ył głoĺ.ł{łu'aniu a,zięIo udział łqezłlie 9'ő53.4()0 akcji, y' tym

ĺ.689.8l0 akcji iwiennych seľii Á oľiąz 7.963.59Ü akc'ii zll,ykĺych na
okązicieła seľii B. -ł-J---_;;-

Na kaŻilq akcję serii Á pł,zypađa.iq dwrł $łos4, nü Walnym
Zgľanzadzełliu, neł katdq akcję seľii B przypada jeden,gło,ľ na ĺĺřalnym
Zgľĺlmadzełt ill Spółk'' __------_

wsaysĺkie głasy zosĺały oddane watnię.
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"Zű" ĺłcl'llą,ałĺł łtłđĺłno 1l.343.2I{} gĺosĺ|u,, ca stĺlłłoll'i ]Ü0 'ľo kapiĺałtt
zakładĺłłłłego Spól ki. głosou,''pľíec:iłĄ," ol't]z glasou, "|ą'sĺľzyłłlu.iqcych

'tię" łxie łcĺdĺĺno; spľzeciwóv, łĺie zgłĺłszłno

Rafał Regulski oświadczył, że wyblr na Pľzewoĺlniczącego Walnego

Zgr omađzeni a pľzyj m uj e. - _ ---

Tożsamośi Rafała Wiktoľa Regulskiego' syna Maľka i Lidii (PESEI
7?12150071ó}, zamieszkałego Ü1-497 Waľszawa, ulica Zeusa 45 nr 4l,
notaľiusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego AXY
881 l38, ważnego do dnia l2 maľca 2024 ľclku

Rafał Regulski oświadczył. żę nię zachodzą przyczyny powodujące

unieważnięrrie powołanego powyżej dowtrdu osobistego ani
uzasadlriaj ące obowiązek wynriany tego dowodu osobistego, stosotvnie

do tľeśei Ustawy z dnia 06 sieľpnia 2010 ľoku o dowcldach osobistych
(t.j. Dz. U. 2020ľ. , paz' 332, ze zm.\

II

Następnie Pľzewoĺlniczący zarządził spoľządzenie listy obecnĺlŚci,
spľawdził ją, podpisał i oświadczył, że ĺa dzisiejszym Zwyczajnyrn
Walnym Zgromadzeniu ľepľezentowanych jest l00 o/o kapitalu
zakładowego Spółki, nię wnięsiono sprzeciwu cĺl ĺlo oclbycia

..1niniejszego Zgľomađzenia ani co do poľządku obľad, foľmalności
wynikające z Kodeksu spółek handlowyclr oľaz Statuttl Spółki zostały

zachowane, zaten'l Zgromadzenie to, zgodnic z tľeścią pľzepisu aľt.

405 Kodeksu spółek handlowych, jest zdolne ĺ1o padjęcia uchwał

w ustalonym porządku obľad.
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Pľzewodniczący pĺzedslawił następujący poľządęk obĺađ Zwyczajnego
Walrrego Zgľĺlmaelzenia. wyznaczonego ľ1ä dzień l4 wľześnia 2020

ľokrr i zaruądził głosolvanie nad jego pľzyięcienr:

t. otwaľcie obrad Zwyczajnego W'alnega Zgtomađzenia;

2. Pođjęcie uchwały w spľawie wyboľu Pľzewodniczące go

Zwy czajnego Wal nego Żgľonrad zeni a Akcj onaľiu szy;__ -_-

3. Stwieľdzenie pľawidlowości zwtrłania Ż,wyczajnego Walnego

Zgromadzęnia i jego zdolnoścí do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwaly w spľawie przyjęcia poľządku obľađ

Zw y czajnego Wal ne go Z gľolnadzeni a Akcj onari u szy ;

5' Podjęcie uchwały w spľawie zatwięľdzenía spľawozdania Zarządu
z dzialalności za 20l9r'; -'_-__----

6. Podjęcie uchwały w spľawie zatwieľdzenia spľawozdania

finansowego za 2A19r.;

7. Podięcie uclrwały w spľawis przekazania kapitału ľezcľwowe8c}

na kapitał u apasCIwy;----__-___-*LitFF--;*'_

8. Podjęcie uclrwały w spľawie podziału zysku za 20l9t.;
9' ľodjęcie uchwał w spľawie udzięlenia absolutoľiunr Członkom

Zaľządu Spółki z wykonania obowiązków za 2a19ľ"; ---_---

l0' Podjęcie uchwał w spľawie udzielenia absolutoľium Członkonr
Rady Nadzoľczej Spółki z wykonania obowiązkĺiw za 20l9r.; -_-_

11' Podjęcie uchwały w spľawie wyboru podmiotu pľowadzącego

ľejestr akcjonaľiuszy; ___-__

1?. Zamknięcie obľad Zwyezajnego WaInego Zgľom adzenia.

|'Uchwłła nľ 2
Zwycz'aj n ego Walne go Zgromadzenĺa Akcj on nľiuszy
spĺíłki potl fĺľmą Kolejorve Zakłaĺty Áutomatyki s'A.

z dnĺł l4 wľześnia 2020 roku
w spľawie pľzy.ięcia s>orzc1dku obľad

Zwyezaj nego Waĺnego Zgrĺłmadzerlia Á kcj oĺłaľiuszy
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Zwyczajne Walne Zgľĺlmĺłĺlzenie Akcjonariuszy spÓłki pod 1,iľmą

Kolejcwe Zaklady Automatyki Spólka Ákcyjna lv Kłtowĺe nch
pľzyjmuje pľzedstawiony poľządek obrad.,'

Przeu,odniczqq; ogłĺłsił, że uchv,ała zosĺ'ała pĺlctjęĺa w głosol.l,anłu

jav,nym; u' gIcsou,aniu vĺ'rięlĺł udział łĺ1cznie 9'6s3.4()a akcji, w Í),fit

1.689.8l0 akcji inziennycĺz serii Á oraz 7.963'590 akcji zlłykłych na
okązicieĺcł serii .B. --_-----

Nu każde1 akcJę seľii Á przypadaiq ĺlu,cł głosy nQ Waĺnj,p,

Zgľoruĺłĺlzeniu, ncĺ kazĺlq ĺłkcję serii B pľzypada jeden głos na lťalnynĺ
Zgromĺłclzeniĺł Spĺilki. ------'*
vĺ,ľzystkie glosy zĺl,rtałjł oddane wcłżnie.

"Zü" ucłĺwałq oddano I ].343.2t0 głasĺiw, co sł(tr"lau,i ]a0 %ł kapilalu
zakłađowega Spółki, gło,ľólł "przecilł," 0ľQ3 gĺosóu, ',l,ł:sĺł.zyn',tlł.iących

się" nie odďanĺł; spľzeciwriu' nie zgłoszana

Następnie Pľzewodniczący po pľzyjęciu poľządku obľad pľzeđstawił
spľawozdanie Zaľządu z đziałalności SpÓłki za ľok obľotowy lCIlg.----

Po ľozpatľzęníu spľawozdania Zarządu z. działalności Spółki za ľok
obrotowy 2019 podięta została uchwała o poniższej tľeści.

''Uehrryal* nľ 3
Zrvyczaj nego Wnlne go Zgľonradzenia Á kcj onaľĺu szy
spólki pod fĺľmą Kolejowe Zakłady Äutomatyki s.A.

z dnia 14 rvľześnig 2Ü20 ľoku
$, sslrav,ie zaĺwierdzeniĺl sprawozdałtia Zarĺc7du

z dziĺłłalnašci za ?0]9ľ.

.!
:Ĺl
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Zwyczajne Walne Zgľonradzenie Akcjonariuszy spółki pCId ťiľnrą

Kolej*we Zĺkl*e|y Ántumatyki Spĺiłka Alĺcyjna lv Katowĺcach
zatwierdzä spľawozdanie Zarz'ądu z działalności Spółki za }al9r.'' _--_

Pľzewodlliczqcy ĺłgłosiĺ, że uchu,ała zĺłstała podjęła u'gło,solłłclłliĺł
jawnym; u' głosol,ĺ,clłliu ułzięła udziął łqcrnie 9,653.400 akcji, 1lł tyt1l

I.6B9.810 akcji intiełlnycĺł serii Á oľaz 7.gő3's90 akcji au,1lk{yr1, ,o
okazicieĺa seľĺi B.

Na każdq ukcję seľii Á pľzypada.ja dv,a głosy na ĺÍlaĺnynĺ

Zgrotnaďzeniu, na każđq akc^ię seł'ii B pľzypaĺla jeĺÍen głos na Wĺałnym

Zgľołnadzeniu Spółki,

u,.czysÍkíe głĺłsy zosĺały oddane v'ażnie

"Zű" ułchv,cllq addąna ll.343.2]0 głosów, cĺł sĺanou,i ]ü0 % kapitału
zakładowegĺł Strlółki, gła,ĺłĺiu, "przeciw," 0ľűE gIosĺjv, "v,sĺrzymujqcych
się" nie odľlano; s1sľzeciwów nie zgłoszono,

Następnie Pľzewodniczący pľzedstawił spľawozdanie finansowe
Spółki i pľopozycję podziału zysku Spółki za ľok obrotowy 2019 oraz
pľzedstawił wyniki tladania sprawozdania ťinansowego Spółki wra.. ze

spľawozdanięm Rady Nadzoľczej z dzialalności Za ľok obľotowy
2019.----- ----------*i--"-----------

Po rozpatrzeniu spľawozĺĺana finansowego Spółki i pľopozycji
podziału zysku Spółki za ľok obľotowy 2019 oraz pc} ľozpatľzeniil
wyników badania spľawozdania finansowego Spółki wraz Ze

sprawozdalriem Rady Nadzoľczej z dzialalności za ľok obľotowy 20I9,
podjęta została uchwała o poniższej tľeści.

1..

'.. ll;
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''Uchlvala nľ 4
Zwyczajnego WaIn ego Zgľomnĺlzen ĺa Ákcj on aľi uszy
sptĺlkĺ pod ťiľmą Kolejĺlrľe Zaktnĺly Automłtykĺ $.A.

z đnia l4 rvľzęśn ia 2020 ľoku
l'lł spľű|ł,ie zątwierĺlzenia sprawĺlzdania finansowego za 2a I gr'

Zwyczajne Walne Zgľomađzenie Akcjonaľiuszy spiłki pod fiľnrą
Kolejowe Zaklady AuÍomntyki Spólkn Akcyjnł w KaÍorvĺcaclr
zatwierdza: --------* ;--i--------

l. Bilans Kolejowyclr Zakładów Autclmatyki SpÓłka Ákcyjna
rł, Katowicach spoľządzony na dzień 3 l gľudni a 2019ľ', któľy po

stľolrie aktyrvów i pasywów wykazuje sumę 7l.l52.380,88 zŁ

(siedemdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące
trzysta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem gľclszy);--

2. Rachunęk zysków i strat za okręs otJ l stycznia 2019ľ. do 31

gľudnia 2019ľ., któľy rłykazuje zysk netto 2.806.032.78 zł (dwa
nriliony osie mset sześĺi tysięcy trzydzieści dwa złote.

i siedemdziesiąt osienr gľoszy);_--___-----

3' Infoľmację dodatkową;_-----_

4. Spľawozdanie z pľzepływľ śľodkÓw pieniężnych za okľes od 0l
stycznia 2019ľ" do 31 gľudnia 2a19r.;---

5. Zęstawienie zmian w kapitale własnym za okľes od 0ĺ stycznia
2Ü19r. do 3 l grudnia 20l 9ľ.lt--__---*---

Pľzev,odniczqcy ogłĺlsiĺ, że uclłu,ąła zz'sĺűłQ 7loĺljęta w głasovlaniu
jaw'ĺlynĺ; łr gĺosoałĺl.lliĺł ułzięła udsiął łqcznie 9'ő53.4a0 akcji, w tyrn

],689.81ü akcji imíennych seľii Á oľaz 7.963.590 akcji zwykłY,ch na
akazicieIa, Śerií #. ------------_--!---
Na każdc| akc.ię seyii /1 pľzytrltĺdajq clv,a g/o.ľy ł1tł Walnyłĺ
Zgľom.adzenitł, ĺlQ każď'ą akcję seľii B prz3lpaĺlrt.ieden głos na Wĺłlnym
Zgramadzełtiu Spółk'. -------_-

tł,sz1lslkie głos1ł zĺssĺaly oddane ważnie

?



"Zü" Lłcky,ałq adđano l Í.343,3}(} głĺłs(llł,, C{) s{t],',01,l,i la0 l#l k*słiĺału

;akłĺłďav,ego Spólki, gĺosĺill, "pľzeciv," 0l'üz g,łĺłsĺilĺ, ł'tą,sĺľz}lłnujqą)ch

się" nie CIđdanĺl; sprze civ,ĺiv, nie zgłaĺizĺłn*

''Uchrvaln nľ 5
Zw y cz ajne go Waln e go Zgľoľl aĺlzerri a Á kcj on ĺ ľiu sz1,

spółkĺ pod ľĺrmą Kolejowe ZaklaĺIy Automatyki s.A.
z dnia l4 rryľześnia 20?.,CI ľoku

w sprau!ie pľzekazania kapiĺału ľeše,:u!{}weg0 ncl kapiĺał zapasauł}}

Zwyczajne Walne Zgramadzerrie Akcjonariuszy spĺiłki pod fiľmą

Kolejowe Zaklaely ÁutomaÍyki Spółka Akcyjna lY Katorryicach

zatwieľdea pľzekazanie całości kapitału ľęueťwowegcl twoľzonego na

cele inwestycyjne, związane z realizacią nowych pľoduktÓw na kapitał

zapasowy twoľzony zgođnie ze statutem.___---_--

Pľzelĺ'odłt.iczĺ7cy ogłosił, i,e uchułała zaslała podięta p głĺlsou,aniu
jawnym: ń, qłosłwaniu wsięło udział łqczłlie 9'653.400 akc.ji, W íym

I.689,BI0 akc.ii imiennych serii A oľaz 7.9ő3.59() akc.ii 7y,yklych na

okazicielą serii B

Na każĺlq akcję seľii Á pľzypada.iq du,ĺł gIosy ną ĺ4/alnj,p

Zgľĺłmadzenitł, na.każdq akcję serii B pľzypcda jeďen głos na Wałłłynl

Zgron'ładzeniu Spół ki. -------------!-__--!i------_---

v,szysłkie sŕB-ĺľ zĺlsĺały odđcĺne v,ażnie

"Za" uchu,ałq oĺldano l ].343.2I0 głasów, co stanou,i Ia0 % kapiÍalu

zakłađĺłv,ego Spĺiłki, głosótv "pľzeciv," Ürüz głĺssóv, "v,strz),llttłjący,ch

się" nie łlcłdĺłłlo; spľzeciułóvł nie zgłoszoĺtts

I
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''IJchrł'ala nľ 6
Zwyezajnego lVal nega [gľom *đzcnĺa Akcj onaľĺuszy
spólki pođ firmą Kolcjorr'e Złklłdy Aułomatyki S.A.

z dnia l4 ryľześnia 2020 ľo'ku

w spra,wie podzicłłu zysku

Zwyczajnę Walne Zgromadzenie Akcjonaľiuszy spółki pod ťiľnrą
Kolejowe Zakł*cly ÄutomaÍyki Spółka Akcyjna w Katowicach
zatwietdza podział zysku netto za 20l9 ľok w kwocie 2.80ó.032 

'78 
zl

(dwa miliony osieĺnset sześć tysięcy trzydzieści dwa złote i
siedemdziesiąt osiem gľoszy\ pľzeznaczając całość zysku na kapitał
zapasowy twoľzony zgodnie us statuĺefil.-*_------

Pľzeu,odniczqcy ogłosił, że ucĺłwalcł zosĺała poclięĺa łĺ, g\aso.n,ałliĺł
jawnym; v, g|6;7łu'aniu vłzięłĺs uďziąĺ lqcznie 9,653.4a0 akcji, w tynl

].óB9.8}0 akcjĺ imieĺr'nych seľii A aľaz 7.9ó3.3g0 akcji zlł1lkłyg\.t ru
olraziciela serii B.

Na każdq akcję seľii Á przypaď'ajq đu,ą gŕosy ľłu l?ĺaĺ'nynl

Zgronłacĺzeniu, na każdq akcję seľii B przypada jeĺlen głos na ĺľalnynt
Z gľ o nł a dz e n i u S1łĺił ki
v,ssysĺkie głosy zasĺały oddane ważnie,

"Za" ,tcl'l1ą,ałq oddano ] ]'343.3]0 głosów, cÖ stcłł.,.ou,i IaÜ Yo kapiłalu
zakładou,ego Spĺiłki, glosóuł "pľzeciw" oľüa głosĺ)w,,v,sÍľzymujqcych

się" nie adĺlałło; sprzeciwów nie rgłelszonĺł

'|Uehrľała nľ 7
Zwyezainego lValnego Zgľomndzenĺĺ Ákcjonnľiuszy
sprĺlki poĺl ľiľmą Kolejowe Zaklaĺty Aufomatykĺ s.A.

z ĺlnĺa l4 rvľześnia 2Ü2Ü ľoku
w spľawie tłđzieĺeł'łia ľľezesou,i Zĺlrzqdu Spółki w osobie -

Ra./ał Reguĺski absoĺutorium z wykonania abo,tąliqzkóvł zą 20lgr'

.t ..
a_:

r: )l
.!

l.l
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Zwyczzjne Waln* Zgľomadzenie Akcjonariuszy spŕtłki pod 1'iľnrĺ1

Kolejorv* Zaklady Automatyki Spótkł Akeyjna lv Kĺĺŕorľic*ch
uđziela Pľezesowi Zarządu Spĺiłki w osobie _ Raťał Re gulski

absolutoľiunr z wykonania obowiązków za 2Ü19ľ'"_----*

Pľzewĺldniczący ĺlgło'sił. że uchu,gĺa s,osĺclłcĺ 1loĺlięĺa u, głosou,aniu

lajłlyłn; w głasou,ąniu yl'zięĺo uđziaĺ lqcznie 9'653.4()Ü akcji, |Ą, tv!'łx

1.689.BIa akcji inłiełĺn3łch seľii Á oł.ąz 7.963.590 akc.ii zwyklycl't na

okazieiela seľii B.

Ncł kasĺĺq ukc.ię serii Á 1sľzypadajq dv,a głosy na Wcłĺłĺ}łlłt

Zgľonĺadzeľlilł, na każdq akc.ię seľii B pľzypĺłdĺł jeĺlen gło,ł na ĺtalnynl
Zgra madze ni u Spĺił ki. --------
wszysĺkie gĺosy zostały odĺlcłne u,aŽnie

"Zü" uchyl,ałc! oďdana l1^343.2I0 głosillĺ,, ca sĺonrv,i l00 '% kapiĺału
zcłkłąđov,egO spółki' glosów "pl'z€civ," oľćlz głosóv, "uĺslľsyłfiItjqcych
się" nie oddano; sprzeciu,ów nie zgloszołto

t'Uchwala nr I
Zwyczajnego Walnego Zgľomadzcnĺa Akcjonaľiuszy
spólki poĺl firnlą Kolejorĺ'e Zaklađy Automatyki S.Á.

z đnĺa l4 rvrześnia 2o2ű ľoku
u, spł"aułie udzielęniłł Zarzqdov,i Spółki u, ĺłsabie -

BogtLałĺ Kuckcłľski absĺslutorium z wykanałlia łłhou,it1zkiłv, za 20I9ľ

Zwyłzajne Walrie Zgtoĺnadzenie Akcjonaľíuszy spółki p0d fiľlną
Kolejowe Zaktady Äutomatykĺ SpĺĎłka Akcyjna lľ Katorłicłeh
udziela Wiceprezesowi Zar.ząd'u Spiłki _ Dyľektoľowi ds.

Technicznych w osobie - Bogđan l(uchaľski absolutoriunt 7,

wykonaĺria obowíązków za 20 l9r,'t-*-'__-___

Frzevuodniczqcy ogła,sił, że ĺłchwała zosÍclła podjęĺĺł y, głosou,aniu

tajłtym; ył głosolłaniu y,zięł,o udzicłt lqcrnŕe 9'ó53.400 akcii, w tym

l0
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'I.ó89.8}Ü aĺĺcjí inienł\łch serií Á oľaz ?.963.sgű akąii 2y,ykłych ncł
okazicieĺa seriĺ B.

Ną każdq akcję ,seľĺi Á pľzypacIĺĺ'iq ĺlu,a gĺosy nil Waĺłĺ1łł77

Zgľomaĺlzeĺliu, ncł każctc| akc.ię ,yerii B przypaĺ1u jeden głłs ntl Iťalnynĺ
Z gr o nl ĺł ĺ} z e n ĺ u S p ĺił k'' - - - - - - --- l _ - - - _! J- - - -

u,szysĺkie glasy zosĺalj, ođdąne u,ążnie'

"ZQ" uchv,alq ođdano I I.343.2I0 głosóył, Co sĺanovli ]00 % kapiĺału
zakłađou,e go Spółki, głosöw "pľzeciu,,' 0raz głosóv, ,,u,Ílrzyt:ts.jqcych

,'ięt' nie oclĺleulo; sprzeciv,óu, nie z5;ło,szołto

''Uchwala nľ 9
Zwyczajnego Walnego Zgľomadzenia Äkcjonaľiuszy
spóIkĺ pod fiľmą Kolejowt Zaklady Automatyki s.Á.

z dnĺa 14 rvl"ześnia 202Ü ľoku
ul spravłte udzieĺenia Członkowi Radv Nađzorczej w osobie - RobeľÍ

ĺ4ĺiniarski ĺłbsolułoriĺłľłł z łvykananicł obou,iqzkĺiuł za 2a!9 ľ,

Zwyczajte Walnę Zgľoľnadzenie Akcjonaľiuszy spółki pod firmą
Kĺllejorľe Zaklaĺly Arrtomatyki Spólka Ákcyjna w KatowÍcĺch
udziela Członkowi Rady Nadzoľcz*j w osclbie - Robert Winiarski
absolutoľiutn z wykonania obowiązków za 2019 ľok.'' -__-_--_-_

I'ľzeu'ĺłdniczqcy agłosił, że uchu,ąłcł sostaIa trlodjęĺa w gloľolł,ĺtniu
ĺajnynł,' ył głosolłaniu vlzięło udział łqcznie 9'6s3.4{}0 akcji, w* tym
l.689.BI0 akcji imiennyclĺ serii Á arąz 7.963,5g0 akc.iÍ 7ulykłych na
oĺĺazicieIĺł serii B.

'/ťa każďq akcję serii Á pľzypadcljq dwa glosjł n(I Iťaĺnynł
Zgronłclđzeniu, nü każĺlq akcję seľii B przypaĺla jeden głos na Waĺn|łn
Zgľomaĺlze niw Spĺił ki. --------
wszysÍkie głosy zostały esddĺłnę wałnie.

ał
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"Ztł" 1łllzu'aĺcł oĺlĺlałĺo l L343'2I0 gło.róu,, cÖ stť,łnou,i ]()Ű %, kapiĺału
zaklĺłĺĺou,ego Spółki, gĺo'rĺivt; "pľreľíu"' oľűz g/ĺl.ľĺĺľ ,|yl,,9ĺ'ľ.z)smłłjqc)lth

się" łłie ĺldttano; sprzecivów łrie zgłĺłszonĺł.

''Uchrvala nľ l0
Zwyczajnego Walnego Zgľomaĺlzenĺa Ákcjoĺaľiuszy
spĺó'lki poĺl fĺľmą Kolejorĺe Zakłłdy Áutomatyki s.Á.

z dnia l4 rryľześnin 2020 roku
uo spľau,ie udziełenią Członkou,i Racty Nadzorczej w osobie -

Jĺłĺiusz Miłząĺĺowski absalutarium z wyĺęę1nonía obołviqzkÓv, cą 2at9ľ

Zwyczajne Walnę Zgľomadzenie Akcjonaľiuszy spółki poCl fiľmą
Kolejorve Zakł*dy Automntyki Spółka Ákcyjn* w Katolvicach
udziela Członkowi Rady Nadzoľczej w osobie _ Juliusz Minakowski
absolutoľium z wykonania obowiązków za 2019r,ĺł-------_-_

'Pľzeu'odníczqcy ogłosił, że tłchu,ĺłĺa zosĺaĺą paĺljęĺa ył głosowaniu

Ícĺjnynł; u' glosou'aniu ĺuzięło rltlziaĺ łqcznie 9'ő53.400 akcji, y, ĺyĺtI

l.689.8l0 akcji imiennych seľii, Á oraz 7.963'5gű akcii zwykłych na

akazieiela serii B.

Na każdą akcję ,seľii Á pľzypadaj q dv,ą glosy ndl ĺlĺaĺnynl
Zgl'omadzeniu, nťł każdc1 akc'ię sęľił B pľzypada jede n glos na lťalnym

Zgromadzeniu Strłółki. ---------;--iiř--;____i_ł_-__;

wszystkie g/osy zoslały ođdane uĺĺlżnie

"Zü" lłchvĄ,ąłq oddano 1I.343'210 głexĺiw, cÜ sĺąłloułi 100 % kapiĺ'ału

sakładołvegĺl Spółki, głosĺiw "pľzeciw" orzz głosów'|lłl'sĺľgyłłIuiqcych

się" ł1ie oĺldcno; spťze ciu,ów nie zgłaszonĺł,

1Ż
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"Uckrvĺła nľ ll
Zrvyczajnego \ł1ĺrlnego Zgľomadzenĺa Akcjoľaľĺuszy
spilki pod ťiľmą Kĺllejĺlrve Zakł*ĺly Äuŕomatyki s.Á.

z dnĺa l4 rľľześnia 2020 ľokn
w ssłrĺlu,ie udzielełliĺł Csłonkou,í Raĺ{J, Nadzorczej v' osobiľ - Jałl

Cząia ąbsolzłtoľium z pyl1onełlĺia ohou,ic!zkrjv, za 20lgľ

Zwyczajne \łalne Zgľomadzenie Akcjonaľiuszy spółki pod fiľmą
Kolejowc Z-ĺkłady Automatyki Spłĺlka Akcyjna w Katowĺcach
udziela Członkowi Radv Nadzorczej 'w osobię - Jan Czaj a

absolutoľium z wykoĺania obowiązkőw za2019t

ľľzeu,ĺldn'ĺczqcy ogłasił, że ucĺru,ąłu zosÍałą poĺlięĺa a, głosoałaniu
ĺa^inym; v' glosowclłliu ll,zięło udzicłl łqcznie 9,653'400 akc.ii, 1Ą! tynl

1.689.8I0 akc.ii imitnnych seľii Á araz 7.9ő3.590 akc'ii zlłykĺych na
okaziciela seľii B.

Na kaźdq akc,ję ĺ;eľi i .4 pľzypadĺłiq ĺ]wa głas jł 11'ćł lłłałnym
Zgronadzeniĺĺ, na každq akcję serĺi 13 przypađa 'ieclen glos na ĺłłaInym

Zgľomadzeniu Spółki. -^------

wszvstkie głosy zostały ĺlł]dąne w(łżnie.

"Zą." uchv,aĺq oĺĺcIano ] 1'343.2I0 głosów, co stűnüł.,i l00 %, kapiĺału
zakłądĺłwego Spĺiłki, gĺosóuł "przeciv," oľaz gło'łóv, ,,wsĺrzjłlł:1|t1cych

się" nie odđąno; sprzeciv,ĺiu, nie zgłoszono

"Uchwala nr 12

ZwyczaJnego Wĺlnego Zgľomad;enĺa Akcjonaľĺuszy
sprĺlki pod fiľmą Kolejowe Zaklaĺly AutomaÍyki s.Á.

z dnia l4 wľze#nia 2B2Ű ľoku
w spľawie udzĺę'lenĺa Czĺankov,i Ratty Naďzoľczej w osobie -

Jan Szukalski absaltłtorium z wykonania abowiEzkĺiu, zcł 20]9r.

'ł
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Zwy czajłłę Walne Zgľonradzellie Äkcjonaľiuszy spÓłki p0d ľiľn:ą

Kolcjowe Zaklađy Árrtomatykĺ Spółka Ákcyjna w Kafowĺcach
uĺlzięla Człĺlnkowi Rady Nadzoľczej w osobie - Jan Szukalski
absolutoľiunr z wykonania obowiązkórv za Żt|l 9ľ.',-_'___

Pł'zeu,odľtiľzc|csł ogĺosił, że uthwała zo.slala Podięĺa w gĺosou,aniu

tajnyłn; y1, glosou,aniu u,zięło udział łĺ1cznie 9.ős3.4()$ akcji, uls tynx

I.689.8I0 akciĺ imienłlych seľii Á oľaz 7.963's90 akcji zu,ykłych na

akazicieĺĺs se.ľiĺ B.

Na każđq akcję ĺ'eľĺi Á przyparlajĺ7 d1ą'a gĺosy 'na Walnym

Zgronłudzeniu, na kcżdt7 akc.ię serii B pľzypada.jeden głos na Wąln),łłł

Zgľamaelzeníu S1lóĺki

w'ľzystkie glĺssy zostałjł odcĺałle ułażnię.

"Zcĺ" tłclľulałą ĺłĺ|dano ll.343,2ta glo'rów, co'sĺünalłłi ]a0 %, kĺłpłĺału
za kł ad ov, e go Sp ĺi ł ki, gł a'ĺ; iłu, " p ł' z e c i u, " o r (ł 2 gł o s ĺill, "lą,.s ł r zym uj q t.y c h

się" nie oĺldał'łĺł: spľzecÍułó'u, nie zg,łoszono

'!Uchrvałn nľ l3
Zwy cz ajnego Walnego Zg ľom adzeni a Ákcj on a rĺuszy
spó}ki poĺl fĺľmą Kolejĺlrve Zaktady Autonratykĺ s.A.

z dnĺa I4 wľześnia 2020 ľoku
w sprau,ie ud'zielenia Członkov'i Rady Nad.zarczej w osobie -

Aťtuľ oleś'absoĺtłĺoriułn z wykonania ohowiqzkĺiw za 20Igľ'

Zwyczajne Walne Zgľomadzenie Akcjonaľiuszy spĺiłki pod fiľmą
Kolejowe Zakłađy Áutomatyki Spólka Ákcyjna rv Katowic*ch
uđzięla Członkowi Rady Nadzoľczej w osobie ' Arttlľ oleś
absolutoriunr z wykonania obowiązków za 2al9r'rt -_-----___

Pľzewoĺl'niczt1cy ogł o.siI, że ucĺrv,a'łcł zcssÍąła poďięta p głosov,ilniu

ta.iłtym; w gĺtl,sov,aniu u,zięła udział. Iqczłlie 9.ő5j.400 akcji, 1,ý tyľlł
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ł.689'B} 0 akcji iĺniennych se.rii Á oraĺ 7.963.590 akc'ii 2vł7lk|1łgł,| ,r,,

oltazicieĺa serĺi B.

Na każdĺ1 cłkc.ię serii d pľzs,pclda.iq dv,a głosy na ĺ4łaInym

Zgľtłmadzeniu, llcł każdq akcję seľii I} pľzjłpada.ietťen głĺłs lzĺł Ilĺalnym
Zgľon'ładzeniu Spĺiłki. --*.------ ;'_-_--_---

u,szysŕkie głcłsy zosÍały oĺÍdane v:aŻnic.

"Zű" uĹ,hu,ałq ođd,ano I ].343.2]a głosów, ca sĺanowi Í00 Ôlł kapiĺału
zukładĺłu,e go Spótki, głosĺiłĺ, "pľzeciw,, OrüZ głĺłsĺiłt |,w^ĺĺrzymujqcych

sĺę" nĺe addano; sprzeciwĺiu, nie zgłoszĺłna

''Uchrryała nľ l4
Zrľycz aj n ego W aln ego Zgľonraĺlzenĺa Akcj on aľĺ u szy
spółkĺ poĺl ťi.ľmą Kolejowe Znkłady Áutomatykĺ s.A.

z dnia l4 rvľześn ia 2a2Ü ľoku
w spľawie udzie lenicł Czĺonkowi Rady Nadzoľczej w osobie -

Stanisłauł łťąlenta absoIutoľiłlm z u,ykonunia ohĺswiqĺkĺiw za 20Igr

Zwyczajne Walnę Zgľomadzenie Akcjonaľiuszy spółki pod fiľnrą
Kolejowe Zaktady Automatykĺ Spólka Ákcyjna w Katowicach
udziela Członkowi Rady Nađzoľczej w osobie _ Stanisław Walenta
absolutoľium z wylĺorrania obowiązków za 20l9 ľok'''

Przewoĺlniczqcy ogłĺl,:;il, że uchu,ała zastaIa pocljęÍa vł głosoułQlłiĺł
tajnsłłn; ył gIosawaniu u,zięlo uďziaĺ łĺ4cznie 9.653.400 akcji, w íym
].6B9.8I0 akcji imiełtnych serii Á orcłz 7,963.590 akcji zwykłych na
olĺaziciełą serií B'

Na każdą akcję seľii A pł:zypaclĺ$q clwa głosy nü łĺ/alnyłł
Zgĺ:omaĺlzenill, na każdq akcję serii B pľzypada jeĺlen głos ł"ła WaInynt
Zgranĺadze nÍu Spólki. --------
vl}szysĺkie głĺłsy zastały odeJane wążnie.

iri
e{

ii'
.lt

l5



"Zĺ1" ulłxvłałes odĺĺaĺlo l ].343'21(} głasĺill', CÖ ,9ĺcI1101Ą,i l0a %, kapiĺĺłłu

rľĺkĺaĺlov,egtl Spółki, głłsóv,"przťci|ł," ot"ilz gĺo,tĺ|w "1Ął,tĺťz}lmL!.ĺqc},ľk

si ę" łlie odĺlano ; .s1łľzeciv,ĺiu, nie zgłoszłlnĺl

''lJchrvała nľ 15

Zwyczajnego Walnego Zgromĺdzenia Akcjonaľĺuezy

spólkĺ pod ľĺľmą Kolejowe Zakłndy Äutomatykĺ s'A.
z dnĺa 14 wľześnia 2020 ľoku

w sp ľ aułi e py b oľ u 1l o d łĺ icl ĺ u pł' ov, a d'z t7 c e gĺs ľ ej e s ĺ ľ c kcj o n ari u s ey

Zwyczajne walne Zgľonradzenie Akcionaľiuszy spółki pod fíľnrą

Kolejowe Zakłady Áutomatyki Spólka Ákcyjna lY Katowicach

níniejszym dokonuje wytloru Donr Maklerski Navigatoľ s.A.

z siedzibą w Waľszawie (KRS: 00002743a7), jako 1rodmiotu

pľowadzącego ľejestľ akcjonaľiuszy spółki pod fiľrną Kolejowe

Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach."'

Frzev,odniczĺ1cjł ogłasiĺ, że uchll,ałcł zosĺałcł pađjęta y' głosou,aniu

jawnytn; w g/osĺ'llĺ'anitł ulzięlo udzial łqcznie 9.653,400 akcji, w tym

I.689'8l0 akcji inziennych serii Á orąz 7.9ó3'590 akcji z.y,ykłycĺt nĺł

okaziciel.a seľii B. -----J----i

Na każdc1 akc'ię seľii Á pľzypaela.ic1 c{lĄ,cł głosy na Waĺnyał

Zgrołłĺadzeniu, na każĺ}q akcję seľiĺ B przytrłada jeden głos łĺa Walnyĺłt

Zgromadzeniu Špĺiłki

wszysÍkie głosy zostĺłły oĺldąne v,ążnie

"Zą".ucĺłlłaĺc1 oddano lI'343.2lÜ głosóu,, cO sĺanowi. 1aa %l kapitału

zakłacIav,ego Spĺilki, gło"sów "przeciw" oraĺ głosĺiĺłł "wsĺrzj,771y.iqcych

się" łĺie od'ĺłana; sprzeciu,óu, nie zgłoszĺłnĺł

IV
Notaľiusz pouczyła pľzewodniczącego 0 treści pľzepisów

Rozpoľządzerria Paľlamentu Euľopejskiegcl i Rady (UE) 20l61679 z
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dnia 27 kwietnia 201ő 1'. w spľawie clclrľorty osób ĺ'izycznyclr 1v

związku z pl'zetwaľzanÍem danych osoborvych i w spľawie
swobođnegcl pľzepływu takiclr daľlyclr oraz uchylenia ĺtyľektyr,vy

95/4óiWE' w szczegilności o tľęści aľt. 13 Rozpoľząd zeltia tj.

Inťoľnracjach pođawanych w pľzypadku zbieľania danych od osoby,

lctóľej dane dotyczą" -----*

v
Wobec nie zgłaszania dodatkowych wniosków Pľzervodniczący
zaľrknął obľaĺly Zwyczajnegcl !Yalnego Zgronradzenia spółki pod

ĺ'iľnlą Kolejowe T.ak|aĺJy Automafykĺ s.A. z sictlzibą w Katowicach.

VI
Do pľotokołu niniejszego Zgľomadzenia została załączana

obęcnośgi Z dnia l4 wľześnia 2a2a ľoku podpĺsarra

lista

ptzez,

Pľzewodlriczącego i ľepľezentantów Akcjonariuszy'--"---_-;--*_*_---_---

vĺI
Wypisy aktu można wydawać SpÓłce otaz Akcjonaľiuszom
w dowolnej liczbie.

vIIĺ
Koszty spoľząđzenia pľotokołu ponosi Spĺiłka.

IX
Pobrano następujące opłaty: -'-*_-Ť;---

1) tytułenr taksy notaľialrrej 1.l00.- zł i 1Ű0.-zł

2) 23% podatku VAT Tfi.- zl i Z3^-zt

na$odstawię:

1) - $ 9 ust. 1 pkt 1 i $ l7 Rozpoľządzenia Ministľa Spĺawiedliwości
z dnia 28 czeľwca 20a4 ľoku w spľawie maksymalnych stawek taksy
notaľialnej (Dz. U. .20l8r., poz. 2?2, ze zĺn.),

/f
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2) - att.41 i aľt' 146aa ust. l pkt 1 Ustawy z đnia 1ĺ nraľca 20Ü4 ľoku

o podatku ad towaľów i usług {Dz"U. z2()18ľ., poz. ?174, ze znr.), __-_

Akt ten został odczytany, pľzyjęty i pĺlđpisany.

oľjlgĺn ał aktu pĺlłIpŕsalŕ: S tnwaj qcy
oľaz notaľÍ.usz.
Kĺł n c e l ĺtľi a N a ta r Í a I t a
Ptu,el Kíta, Ágnieszkł Szĺłłĺlehołłlska - błrte),ľe
Spółka CywÍłna
00-654 ľľuľszłłĺla, alicu ŚnĺaĺIeckĺch I7
teł. 825-ő9-83, tcl. &2s-3ó
lľypis teĺĺ
Rep. A nľ
Waľszawa n 2020 raku
Fobrtnc za dakĺlłlałłÍe cx,3i1nęści noĺĺlĺĺĺllnej * 108,00 zI
oľaz poĺIatku VÁT 23% - 2,í,84 zł
na poďstawłe: $ 12,1 Rozp. Mín, Sprĺllu. z dnía 28 cdeľwca 2004 ľoku
(Dĺ, Ll. ĺ 201Br,, poz. 272) oľaz aľt. 4I ĺ aľt, I4őna pkt I usÍgwJł z dnÍa.
I1 nałcĺt 2004 roku o polÍĺttku ołI towarĺiu,i ustug (t,j, Da. Il. ł 202a r.,
poz. I0ó).
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