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I(ancelaria Notarialna
Agnieszka Zalewska-Fowl€r

NOTARIUSZ
00-7ó4 Warszawa. ul.Jana III Sobieskiego l04 lok.7

NlP:521-10646-89
te!.22 843-10-14, fax, 22 305-78-5l

e-maiI I ząl§!§!3&y]ęl@!ala!i!§Z9]!!y.-pl
www. otariusz-azfowler,ol

Reperlorium A nr 1318i2015

WY§B[s

AKT I\OTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące piętnastego roku (28-05-2015) w
siedzibie Spółki MINERAL MIDRANGE S.A, przy ulicy Jana III Sobieskiego

110 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod

firmą MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(adres: Warszawa (00-764) ulica Jana III Sobieskiego 110, NIP 526-26-75-144),
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000300429, co potwierdza wydruk z bazy Centralnej

Informacji Krajowego Rej estru Sądowego udostępnionej na stronie

Ministerstwa Sprawiedliwości, zawierający informację odpowiadającą odpisowi

aktualnemu Z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 10 kwietnia 2014 roku (pobrany

na podstawie art.4 ust.4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o KRS (tekst
jednolity Dz. IJ. z 2013 roku poz.1203) według stanu na dzień 28 maja 2015

roku. Agnies zka Zalewska-Fowler - Notariusz w Warszawie, prowadząca

Kancelarię Notarialną przy ulicy Jana III Sobieskiego 104 1ok,7 w Warszawie,

sporządziła z niniej szego Zgromadzenia:----------------

PRoToKoŁ
§1. ZwyczĄne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą- 

MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedztbąw Warszawie otworzył

Pan Tomasz Mateusz Lewicki _ Prezes Zarządll tej Spółki, informując że na

dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało zwołane w siedzibie Spółki

ZwyczĄne 
- 
Walne Zgromadzerue Akcjonariuszy Spółki pod firmą

MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedzlbą w Warszawie, z

następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2, Wybór Przew odniczącego Walnego Zgromadzertia Akcjonariuszy,----- -

3. Stwierdzenie prawidłowoś ci zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał.--



Pąjęcie polządku obrad.
P:zedstawienie opinii Rady Nadzorczej zbadania sprawozdania Zarządu z
cziałalności za rok 2074 oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu,
rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pienięznych, zestawienia
zmian w kapitale własnym Spółki, wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku za rok obrotowy 2014, oraz dodatkowych informacji i
rłyjaśnień zarok2014.

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zat:wierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalnoścj Spółki za 2014 rok.-----

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za 2014 rok, w tym bilansu, rachunku zysków i strat,

rachunku przepĘwów pienięznych, zestawienia zmian w kapitale
własnym Spółki, oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień zarok20l4.-- -,':.'

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia wladzom Spółki absolutorium z , 
.

*ykony*aniu obowiąŻków za rokż014.-- --..-,i , ',i
' j]:,l"" J """J ",?-", "

10, Podjęcie uchwĄ w sprawie podziału zyskuza2014 rok.----------------1,.- i\' ,,l

1 1. Podjęcie uchwaĘ w sprawie powołania nowego członka Rady
Nadzorczej Spółk i.-----------

12. Podjęcie uchwaĘ w sprawie zmiany §5 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwaĘ w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

Mineral Mindrage S.A. na rok 2015.
14. Podjęcie uchwaĘ w sprawie umorzenia akcji nabytych przez Spółkę a

niewykorzystanych w Programie Motywacyjnym na rok 2014.-"-----------
1 5. Zamknięcie obrad Walne go Zgromadzenia Akcj onariuszy.

§2. Prezes Zarządu MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna w Warszawie -
Pan Tomasz Mateusz Lewicki zarządził podjęcie uchwĄ w sprawie wyboru
Przewodniczą cego Zwy czalnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy : ----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

zdnia28 maja 2015 roku

w sprawie : wvboru Przęwodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

\\'al:e Zgronradzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MINERAL MIDRANGE
S ,Ą. ,,i \\-:rszarvie rrl,biera na Przewodni czącego Zgromadzenia Pana Marka

jaw,nym przy I.567.Iż7 fieden milion
drvadzieścia siedern) głosach ,,za",, co
Zgromadzeniu, przy braku głosów

,,,,§Ł,

§
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§3. Pan Marek Stanisław Wojtachnia oświadczył, że wybór ten przyjmuje.-------
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności na dzisiejszym
Zwyczajnym Walnym Zgromadzen|l Akcjonariuszy MINERAL
MIDRANGE S.A, ipodpisał ją.-----

P rzew odniczący oświadczył następnie, ze:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie ań.395 Ksh i nlkt z
obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenl,a
ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,---------

na dzisiej szym Walnym Zgr omadzeniu Akcj onariuszy leprezentowanych j est
2.I08,766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji i
głosów, co stanowi 37,20ń kapitŃu zakładowego Spółki i ogólnej liczby

Walne Zgrom adzenie Akcj onariuszy
sprawach objętych porządkiem obrad.

zdolne jest do podejmowania uchwał w

§4. Przewod niczący Zwyczalnego Walnego Zgromadzenta Akcjonariuszy
zarządził podjęcie uchwał: w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz
w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad, na dzisiejszym
Zgromadzeniu.

Zwyczajne Wałne
następu.j ące.j treści :

Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o

Uchwała Nr 2
Zwy czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie: powołania Komis_ii Skrutac},jnej

§1

Walne Zgromadzente Akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A. w
Warszawie powołuje na dzisiejsze Zgromadzenie Komisję Skrutacyjną w osobie
pana Marcina zantonowicza.

Pruew odniczący stwierdził, że
przy 1,622.139 (ieden milion

uchwała zostńa podjęta w głosowaniu jawnym
sześćset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści

dziewięć) głosach ,,za", co stanowt 76,,90ń głosów obecnych na Zgromadzenil,
przy braku głosów,,przeciw".

Uchwała Nr 3
Zw y czajnego Wa l nego Zgr omadzenia Akcj o n a ri uszy



MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna
z rlnia 28 maia 2015 roku

w splawle:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MINERAL
Warszawie niniejszym przyjmuj e zaproponowany na

obrad Walnego Zgromadzeni a Akcjonariuszy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
przy 2.1O8.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy

Walne Zgrom adzenię Akcj onariuszy
MINERAL MIDRANGE S.A. W W
roku, obejmujące okres działalności
grudnia 2014 roku.----

MIDRANGE S.A. w
dzień dzisiejszy porządek

podjęta w głosowaniu j awnym
siedemsęt sześódziesiąt sześc

§1

§5. Przewod niczący Zvryczalnego Walnego Zgromadzenia łkcjonarius) ek
zarządziłpodj ęcie uchwał obj ętych porządkiem obrad Zgroma dzenia-,-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o następującej treści: ----

głosach ,,za", co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu, przy
głosów,,przeciw", or az,,,w st zy muj ących się"

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

zdni.a28 maja 2015 roku

w Spra\\,le:

Na podstawie art.393 t ar1,395 §2 pkt,1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się

co następuJ e:-

§1

zatwlerdza sprawozdanie Zarządu Spółki
arszawie z działalności tej Spółki w 20|4
Zarządu od 1 stycznia 2014 roku do 31

§2

Uchwała wchodzi w irycie z dniem podjęcia.

przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

przy 2.I08.7ćo 1a*u miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć)

gło.uctl ,,za", co stanowi tOÓ% głosów obecnych naZgromadzeniu, przy braku

)

i
)
:
S

A

L

roku

głosów ,,,przeciw" , oraz ,,wstfzymuj ących się",



Uchwała Nr 5

Zwy czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

zdnia28 maja 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014
zbadanęgo przez biegłego rewidenta oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za 2014 rok

Na podstawie art.393 i aft.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlorłych uchwala się

co następuje:-

§1

alne Zgromadzenie Akcj onariuszy, po zapoznaniu się z opinią Rady
adzorczej wobec sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, zbadanego

biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe
Spółki MINERAL MIDRANGE S,A. w Warszawie za rok obrotowy 2014, na

które składaj ą się:------------
1) bilans Spółki sporządzony na dzień3I grudnia 2014 rok zamykĄący

się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3.689.292,43 (trzy miliony
sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa
i 431100) złotych,

2) rachunek zysków istratzaokres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia
2014 roku wykazilący zysk netto w kwocie 549.822,14 (pięćset

czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa i 141100)

złoĘch, oraz przychody netto ze sprzedaży w kwocie 9.857.654,29
(dziewięć milionów osiemset pięódziesiąt siedem tysięcy sześćsęt
pięćdziesiąt cztery i 29l100) złotych,-------

3) sprawozdanie zprzepĘwu środków pieniężnych wykazujące w okresie
od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku przepĘv"ry środków
pienięmych z dziŃalności operacyjnej w kwocie 24ż.57I,7l (dwieście

czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiątjeden i 71l100) złotych,
z dzj,ałalności inwestycyjnej w warlości ujemnej 998,47 (dziewięćset

dziewięćdziesiąt osiem i 47ll00) żotych i z dziŃalności finansowej w
wartości ujemnej 44.528,42 (czterdzieści cńery tysiące pięćset

dwadzieścia osiem i 42ll00) złotych,------
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014,

sporządzone na dzięń 31 grudnia 2014 roku, wykazujące się wartością

,r1"-ną 1.505.406,08 fieden milion pięćset pięć tysięcy czterysta sześć i

08/100) ńolych,,-----
5) informacja dodatkowa złożona z wprowadzenia do sprawozdania

finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnten,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

i;y Z..IO8JĆO 1a*u miliony sto osiem tysięcy. siedemset sześódziesiąt sześć)

gi"il.rr,,za", co stanowi tOÓ% głosów obecnych naZgromadzeniu, przy braku

w sprawle:

Na podstawie aft.393 i art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się

co następuje:

głosów ,,przec\w", oraz ,,,,wstrzyfiuj ących się"

Uchwała Nr 6

Zwy czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy- uiNnnłl MIDRANGE Spółka Akcyjna
z dlia 28 maja 2015 roku

Uchwała Nr 7

Zwy czajnego Walnego Zgromadzen|la Akcjonariuszy- 
vIiNBną.l- MIDRANGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2015 roku

od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,

A,

Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia,

braku głosów,,przeciw".------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu. ]ajnvm

irłv l.iia.zćo 6"o.,, milion dwadzięścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt

,r.ść1 głoru.h ,,Źa", co stanowi 48,8% głosów obecnych naZgromadzeniu, przy

§1

Walne Zgromadzęnie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S,A, w

Warszawie, po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami dotyczącymi

działalności śpółki za rok 201ł i iih zatwierdzeniu, udziela panu Tomaszowi

Lewickiemu absolutorium z wykonania obowipków członka Zarządu za okres

w sprawle: el
0l4owl ówwro

Na podstawie art.393 i art,395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się

co następuJ e:

§1



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S,A, w

warszawie, po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami dotyczącymi

działalności śpółki za rok 20i4 i ich zatwierdzeniu, udziela panu Markowi

wojtachnia absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za okres

od Ónia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 20l4 roku,---

§2

Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia,

w głosowaniu tajnym
siedem tysięcy sto
głosów obecnych na

yi, Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

z dnia28 maja 2015 roku

w sprawle:

Na podstawie ań.393 i art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się

co następuj e:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S,A, w

Warszawie udzieia Panu ńbertowi Twarowskiemu absolutorium z wykonania

obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia

2014 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,:--

§2

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia,

Przewodniczący stwierdził, że uchwała zostńa podjęta w eło,s9lvli.u,tajn{T

irń Z)OS.IĆO 1a*u miliony sto osiem tysięcy. siedemset sześćdziesiQt sześć)

gi"r""t ,,za", co stanowi tOÓ% głosówobecnych laZgromadzeniu, przy braku

!łosów,,przeciw",, oraz,,w strzymuj ących się"

Uchwała Nr 9

Zwy czajnego Walnego Zgr omadzenia Akcjonariuszy
" 

rvriNnnłl, MIDRANGE Spółka Akcyjna
zdnia28 maja 2015 roku

Przewodniczący stwierdził, że uchwała zostńa podjęta

przy I.567 .i21 (jeden milion pięćset sześćdzesiąt
-l;;. -dwadzieścia siedem) głosach ,,,za" , co stanowt 7 4,3Yo

-, l-,- Z'iromadzeniu, przy braku głosów ,,przeciw",----
, i-! _'. "" \



w Sprawle:

Na podstawie art.393 iart.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się

co następuje:-

§1

Walne Zgromadzente Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S,A, w
Warszawie udziela Panu Marcinowi Zantonowiczowi absolutorium z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku

do dnia 31 grudnia 2014 roku.----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym,

przy I.622,131 6"d.r, milion szęśćset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści

dziówięć) głosacń ,,za", co stanowi 76,9yo gjosów obecnych naZgromadzelis,
przy braku głosów ,,przeciw".----

Uchwała Nr 10

Zwy czajnego Wa|nego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

z dnia28 maja 2015 roku

w splawle:

Na podstawie art,393 i ar1.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się

co następuj e:------

§1

Walne Zgromadzenię Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S,A, w

Warszawie udziela Panu Wiesławowi Ponto absolutorium z wykonania

obowiązków Cńonka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku

do dnia 3 1 grudnia 2014 roku.----

QZ

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia,

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
siedemset sześćdziesiąt sześć)przy 2.108J66 (dwa miliony sto osiem tysięcy

gioŚu.n,,za", co stanowi tOÓ% głosów obecnych naZgromadzeniu, przy braku

wvkonywania obowiązków w roku obrotowym 2014

głosów ,,przeliw", otaz ,,wstrzymuj ących się"



Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2015 roku

e Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S,A, w
zu*-r" udziela Panu Pawłowi Stupak absolutorium z wykonania

wiązkówCzłonkaRadyNadzorczejzaokresoddnialOkwietnia2014roku
Óo dnia 3 1 grudnia 20 14 roku.----

w sprawle:

Napodstawieart,393ia11.395§2pkt.3Kodeksuspółekhandlowychuchwalasię

§1

przewodniczący stwierdził, ze uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

przy 2,108.7ćo 1a*u miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć)

głosa"n,,za", co stanowi tOÓ% głosów obecnych naZgromadzeniu, przy braku

§2

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia,

głosów ,,przeciw", oraz ,,wstrzymtrj ących się",

Uchrvała Nr 12

Zwy czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 maia 2015 roku

w sprawle:

Na podstawie art.393 iart.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się

co następuJ e:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S,A, w

warszawie udziela panu trłi"irałowi skruch absolutorium z wykonania

obowiązków CzłonkaRady Nadzorczej za obes od dnia 1 sĘcznia 2014 roku

§1

do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dnięm podjęcia,



\.,v

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podj ęta w głosowaniu tajnym
siedemset sześćdziesiąt sześć)
na Zgromadzeniu, przy braku

głosów ,,przeciw", oraz ,,wstrzymuj ących się"

Uchwała Nr 13

Zwy czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

zdnia28 maja 2015 roku 
2_..

l,|'r,
w sprawie: udzieienia członkowi Rady NadzorczeJ §pol§L_ąD§.Q!u!ol!q!+, ._ i' wvkon},wanińbowiąkó* w roku obrotow}'m 2014 i, ( ,:i

\' ',-
Na podstawie art.393 iart,395 §2 pkt,3 Kodeksu spółek handlowych uchwala siei }r,, \,N
co następuje:- -\:

przy 2.1,08.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy
głosach ,,za", co stanowi 100% głosów obecnych

przy 2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy
głosach ,,za", Qo stanowi 100% głosów obecnych

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S,A, w

warszawie udziela panu piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania

obowiązków CzłonkaRady Nadzorczej za okres od dnia i stycznia 2014 roku

do dnia 10 kwietnia 2014 roku,

§2

Uchwała wchodzi w irycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała zostńa podjęta w głosowaniu tajnym
siedemset sześćdziesiąt sześć)
na Zgr omadzeniu, przy braku

głosów ,,przeciw", olaz ,,wstrzy muj ących się"

Uchwała Nr 14

Zwy czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

zdnia28 maja 2015 roku

W sprawle:

Na podstawie ań.395 §2 pkt.z Kodeksu spółek handlowych uchwala się co

następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S,A, w

Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarząól dotyczącego podziału,zy^sku..oraz

p" ń;.;ri, się z opinią Rady Nadzorczej. Spółki, postanawia zysk Spółki za

rok o|rotowy zoił wtwocie iąg.azz,tą (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy
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osiemset dwadzieścia dwa i 141100) ńotych przeznaczyć według następujących

iiT*,;; ; ;; ;;;,i ; 6; ", '","o"l 
e.i ąt dzllwłe,r 

" 
u"] 

::]::_::: 1:11]*
dwa i 141100) złotych nakapitał zapa:oyyj------

b) kwocie 360.000,- (;"ń-;;Jćo,1:i,::^:,^,iu:1l i:j]:1 1': yo'"Ę
Ou*ia*Oyatu akcjonarius,y Spółki w ten sposób, że-----,-------,,--------. -,- _-

ii; il;ffi y*ji." Jv *.a ług stan u, n a 
9:' :o Tfl :: l. :,,1:* T:::'"1T:1

l 
"ffi:r;;# 

i 
"" 

#aą akcjiprzysługujedywidenda w kwocie 9 groszy.__

iiiJri"n dywiiendy ustala się na 2 lipca'O,'j,i:|:,;;;; 
";;,,-____:_:____:_: 

_____. i.... iiffi;; ,il;i".Y óy*iJ*ayustala śięna 16 lipca 2015 roku,___________________

: , ';l *'or*ii."jir. ,ir.'";;;;#r;;o.j. *łu,n, Spółki nabyte przęzLę Spółkę,__-

,,',r,.' !\ §2

Uchwała Nr 15

Zw v czai nego W a l n e go Zgr o madzenia Akcj o n a ri u szy
- '-rvriŃfnąL MIbRANGE Spółka Akcyjna

zdnia28 maja 2015 roku

wała wchodzi w zycie z dniem podjęcia,

!
Przewodniczący stwi erdził, że uchwała zo stŃa p9dJ :'1 :" ił::_"J:* ]":;'1.11
ii:T;.it;iTł(;;;";,i,;";'.,",",['"1y,ię,l":,:;T",:;;fi ::i1#i,r,.,"TJ
'ł:,":;:;J,::"'il;#'i'ió;";;;;"b'""y,h"u",:_::!::,:::_1"]-':]:::
;i;;*,,,przecitl''', oraz,,wstrzymuj ących się"

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL MIDRANGE S,A, w

Warszawie z dniem d,i,i;;l;il';;;ońi" r,uy Sławomira Wrzaska na Członka

ffi ;ffi ;;;i śpółki i. |owierza j em u pełnienie tei funkcj i. ____

w sprawle:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

przewodn\czący stwierdził, że uchwała zostńa podjęta w glosowaniu taj nym

przyż.|08166(dwan1i,,:Ń;:;_1::i::-:l;::j;T:;H,.::fi :T?l,rTi,J,;7,^ił:I:,::"':x#,itii;;";;;d;y"hnuzgro^adzeniu,przybraku

!i"rO*,,p**iw", oraz,,wstrzymujących się",------

Uchwała Nr 16

Zwv cza i n ego W a l n e go Zgr omadzenia A kcj o n a ri u szy.- ' vrinń'nłL MlDRANGE Spółka AkcyJna

zdnia 28 maja 2015 roku
11



w sprawie: zmiany §5 Statutu Spółki

Zwyczajne Wainę Zgromadzenie Akcjonariuszy
MIDRANGE S,A. z siedzibą w Warszawie zmienia §5

§1

Społki MINERAL
Statutu Spółki w ten

sposób, że uzyskuje on następujące brzmienie:-

,,1. Kapitał zakładowy wynosi 567.616,60 (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy

sześćset szesnaście złotych i 60/1 00) złotych.

2.Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykŁych na okaziciela, A,o
nominalnej 10 dziesięó groszy każda akcja,

b) 676.166 (sześóset siedemdziesiąt sześć tysięcy
zv,rykłych na okaziciela, serii B, o warlości

sto sześćdziesiąt sześć)
nominalnej 10 groszy

przy 2.t08,766 (dwa miliony sto osiem tysięcy
głosach ,.,za", co stanowi 100% głosów obecnych

akcja."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, ze uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
siedemset sześćdziesiąt sześć)
na Zgr omadzeniu, przy braku

głosów,,pr zeciw", oraz,,wstrzymuj ących si ę"

Uchwała Nr 17

Zwy czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna

zdnia28 maja 2015 roku

w sprawle: ia Pro

§1

Walne Zgrom adzenie Akcj onariuszy Spółki MINERAL
Warszawie podjęło uchwałę następującej treści:------------

MIDRANGE S.A. w

Mając na celu stworzenie w Spółce MINERAL MIDRANGE S,A,

,lr"Óńunir-O* motywujących członków Zarządl Spółki, kluczową kadrę

menadżerską, jak iównieŹ pracowników i współpracowników o.istotnym

znaczen\u dia Śpółki, do podjęcia i przeprowadzenia dzińań pozwalających na

długotrwały wzrost wartoś.i MrNPąłi MIDRANGE S,A, oraz jej rozwój,

l2

MIDRANGE S.A. na rok 2015



Koszty zwlęane z roz\iczeniem akcj i własnych w ramach Programu

Motywacyjnąo (m.in. różmica między ceną nabycia akcji, a sprzeda4, oraz

t<oszty t}ótr transakcji) zostaną rozliczone z kapitńem rezerwo\\},m. a po

wykoizystaniu całego kapitału rezerwowego z kapitałem zapasowym,--

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Motywacyjnego MINERAL MIDRANGE S,A,

przyjmuj e Regulamin Programu

Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego:

Program MoĘwacyjny Mineral Midrange S,A, na rok 20l5

Program Motyuacyjny (,,Program") jest skierowany do członków Zarzqdu,

Śpafiri or* ao n yiroiyrh -pracow:ników i współpracowników Mineral

idrange S.A. (,,SiółkĄ"), hórych wkład uznany zo,stanie z: z:ac:scy,dl:

, prrysźe§o romvoju oraz rentowności Spółki, a także którzy będq

prrycryniit się do wzrostu wąrtości dla akcjonariuszy Spółki,

ż
;*
i,7,

Ń W' ramach Programu przelviduje się zbycie przez Mineral Midrange S,A,

Spółkę na rzecz uprawnionych osób500,000 akcji Spółki,--------,

3, Akcj e oferowane uprawnionllm osobom pochodzq z

Spółkę tu celu egzekucji wierzytelności Spółki (,,Akcje"),

4. (Jczestnikami Programu sq członkolvie Zarzqdu Spółki, pracown_icy Spółki

oraz osoby wykonujqce oróbiś"i" usługi na rzecz spółki jeżeli odpow.i.ednio

osoby te'p"ńiq Ęirkrię w organach Spółki, sq pracownikami Spółki lub

_rpjłproiorriińmi spiłtci co najmniej 3 lata przed datq ustalenia lis4l osób

up r aw nio ny c h (,, rJ c z e s tnik " )

5. Realizacja Programu w roku obrotowym 2015 nastqli po zatwierdzeniu

prz e, wźlne z{romadzenie Akcj onar iuszy s praw ozdania finans ow e go spółki
'za poprzedni rók obrotowy ale nie później niż do j0 czel,ca 20 ] 5 roku.____

6. Zarzqd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej Spółki listę osób uprawnionych

6Lis;a Uprainionych") zawierającq propozycję osób przeznaczonych do
'o|bję"io ALcji ze wśkazaniem licziby Akcit proponowanych do zaoferowania

akcji nabytych przez

poszczególnym osobom.

7.RadaNadzorczazatwierdziwzględnieodmówizatwierdzeniaLisĘlna
najbliższym posiedzeniu Rady, Nń posiedzeniu Rady którego przedmiotem

U,ęari" ,ot,,riLrdzenie Listy Uprawnlonych ,zostanie 
zaproszony Zarzqd celem

wprow adzania odp ow iednich modyfikacj i lis ty, --- - - --
8.RadaNadzorczapozatwierdzeniuuchwałqListyUprawnionych-p-rzekażejq

zarzqdowi i zobowiqże zarzqd do nierwłocźnego zawiadomienia (Jczestników

o faicie umieszczenia ich ną Liście [Jprawnionych

9. Zarzqd jest uprawniony do zawieszenia realizacji Programu; w takim

puypodi, Zarzqd jest iobowiqzany do przedstawienia Radzie Nadzorczei

i,Xł.r"go wyj'aśńienia po,idó, tego zaniechania na najbliższym,
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§1

10. Zarząd, w terminie wskazanym w pkt,5, jest uprawniony d3 
1by_c!7 

Akcii

(Jczestnikom wymienionym w" Liście^Uprawnionych, za cenę.0,0l zł (l gr,osz)

za 1 Akcję Spółki. Zaizqd jest uprawnion1, do zbycia Akcji uprawn.ionej

osobie, Ó-il"'rtono osobą Źąwrri ze Spółka umowę, na podstawie której

,obr*,iqż" się do niezbyvania nabytych y ramach programu Akcji przez

ok ", Ź ht. Akcje bęńq p,,uko,wane Osobie (Iprawnionej co lauartał

zgodnie , hor-orogrome'm będĘcym załqcznikiem do umowy sprzedaży

wypadajqcym po terminie
pos i edze n i u Rady N adzorc zej,

realizacji Programu (wskazanym w pkt 5)

Akcji.

tJprawnionych.

13,ProgramwchodziwżyciezdniemzatwierdzeniaprzezWalneZgromadzenie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

l},Zarzqdjestuprawnionydorozłożeniaceny.Akcjinaratynaokresnie,.'.:.---.-
dłuższy niż dwa ton ła ,i.,iii ,oty,a ,ńii_r,.1* ",,obi 

uprawnio1",^,ol ż -a{uzszy nlz uwu lulu lJu LlIlvllI Ilvvrv,

zastrzeżeniem iż rozlożenie na raty ceny Akcji uzależnione będzie ocl :l :.i

przyjęcia przez uprąwnionq osobę zobowiq.zania do pozoslawan.la prza? ,. ,

'p,ńór"iń"* fui współpricowniiiem Spółki aż do momentu 
"1oty 

,n\."k.\__

12, W przypadku nie zawarcia przez osoby uprawnione do objęcia Akcji umow

sprzedaży Akcji w terminii ,ska,ony* w pkt,5 Zarząd może zaoferować

ii"rprrrdor" Akcj e pozostałym 
-osobom 

zamieszczonym na Liście

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta * cł"::yi",l
prri Z.IOSJĆO ia*u miliony sto osiem tysięcy, siedemset ,i,ś"d"i"::1:
"jZiu"i,,,ru", co stanowi 1 0Ó% głosów :b:,.1y"h 

na Zgromadzeniu, przy

iłosOw,,przeciw", or az,,,w strzy muj ących się"

Uchwała Nr 18

Zwy czajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy' yriNnru,l MIDRANGE Spółka Akcyjna
zdnia28 maja 2015 roku

tajnym
sześó)
braku

w sprawie: umorzenia akcji Spółki

Walne Zgrom adzenie Akcjonariuszy Spółki MINERAL

Wu.r"u*i" podj ęło uchwałę następuj ącej treści : -----------

MIDRANGE S.A. w
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Pozostałe akcje nabyte przez Spółkę MINERAL MIDRANGE S.A. w celu
egzekucji wierzytelności Spółki a niewykorzystane w Programie
Motywacyjnym na rok 20|4 oraz Programie Motywacyjnym na rok 2015 Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postan awia przeznaczyć do umorzenia,
Koszty zwlązane z umorzeniem akcji własnych zostaną rozliczone z kapitałem
rezerwowym, a po wykorzystaniu całego kapitału lezerwowego z kapitŃ,em
zapasowym.

§2

Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
sześć)2.108.766 (dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt

ch,,za", co stanowi 100% głosów obecnych naZgromadzeniu,przy braku
w ,,przeciw", oraz ,,wstrzymujących się"

*ł<*

'.
§6. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął, Zvłyczajne

Walne Zgromadzenię Akcjonariusąv Spółki MINERAL MIDRANGE S.A.
w warszawie.
Notariusz ustaliła tożsamość Przervodniczącego - Marka Stanisława
Wojtachnia, syna , legitymującego się dowodem
osobist m ważnl,m do dnia 13 stycznia 2020 roku, PESEL

, zamieszkałego u,  przy
ulicy -----------

§7 Do n n e szego aktu załączono listę obecności.

§8 Kosźy tego aktu ponosi Spółka MINER-ĄL MIDRANGE S.A. z siedzibą w
Warszarł,ie.---

§9 Koszty sporządzeniatego aktu wynoszą:

1) taksa notarialna na podstawie §1 i §9 ust.1 pkt,2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148 poz. 1564 ze zm.) w kwocie

ńotych,

2) podatek VAT w wysokości 23%o od taksy notarialnej na podstawie art.4),

ustawy z dnia 11 marca 2004 r odatku warów i usług (Dz. U,
Nr 54 poz. 535) w kwocie złotych.-------

Razem: zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosźów wypisów tego aktu,
podstawą prawną ich pobrani a zostaną podane na każdy m z nich.

Akt ten zostałodczytany, przyjęty i podpisany.

kt re wraz z



l,
Oryginał aktu podpisał Przewodniczqcy

o rax, cąy ni qca N o tar i usz

I|ypis ten wydano , Spółce MINEML MIDMNGE S,A, z siedzibq w Warszawie

Pobrano kwotę 90,- złotych stosownie do §12 ro,porzqdzenia Ministra Sprawiedliwości z

dnia 28 czerwca 2004 roku, ,ir"rt, .otiy^otryih slawek lalśsy notarialnej (Dz, U, nr 48

ooz. ]564 ze zm.) oraz prar7i"ń"r"i,;;;;ń;i 23%", to ieśt kwotę 20,70 złotych, na
orT)riłł,, ;;,.;rk;ó ; irir"i' t 

'ńrri 
z0,'04 roku.o^podatkubd rcwarów i usług (Dz, u, nr

"S7'i"Ź. S-SS ," rm.) i zipisano do Rep, A pod nr /\Uo tZO15,"--___---
110,70 7Ł--

Razem:
Warszawa, dnia 28 maja 20]5 roku

l-

-/

li-

,:J l|

llt 
" 

. ,-o§


