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Dnia dwudziestego ósmego czerwcadwa tysiącę dwudziestego drugiego roku

l
t

(28,06,2022r.) Katarzyna Borawska

-

Notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii

l

Notarialnej w Warszawie,przy ulicyNołvy Świat nr 41A lok.89/91, spisała poniższy

t

protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzęnia spółki pod firmą:

l,

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, rwanej dalej takZe ,o§półką" (adres

l
l

l,
|,
It

l,

Spółki: 00-041 Warszawa, ulica Jasna

nr

14176Ł,

,,EURO§NACK"

REGON 2732|6955, NIP

6271554848), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd

l

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego

l

Rejestru Sądowego pod numerem

l
l,
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PRoToKoŁ

ZWY CZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Marcin Kłopociński

-

l,

Przęwodniczący Rady Nadzorczej oświadczaj ąc, że na dzięń dzisiejszy na godzinę

t

1100

l

l
l

l
l

,lI

t
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w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołanę przez Zaruąd

Zwyczajne Walnę Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:1

)

otwarc ie Zwyczajnego Waln ego Zgromadzeńa,

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzeńa,
"t
3) stwierdzęnię prawidłowościzwołania Walnego Zgromadzęnia oraz jego

imowania uchwał,
4) pr zy j ęcie p orządku obrad Zw y czajnego Walne
5) wybór

g

o Zgr omadzenia,

-

--

---

-- --

--

Komisji Skrutacyjnej,

6) rozPattzeńe

i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalnościSpółki w

roku obrotowym 202l,------

7) rozpatrzenie

i

zatwierdzeńe sprawozdania finansowego Spółki za rck

obrotowy 202t,

8) podjęcie uchwały w sprawie podziafuzysku zarok202!,

9) podjęcie uchwĄ w sprawie }vypłaty dywidendy,
10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania

przęz nich obowiązków w roku obrotowyrrr 202l,
11

) udzielenie człoŃ om Zarządu Spółki absolutorium z wykonani a ptzez

ńch

s

obowiązków w roku obrotowyrn 202t,
12) zamlnięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------

Do punktu 2) porzadku obrad.

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia, zaproponowany został Pan
Marcin Kłopociński. --------Pan Marcin Kłopociński wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Marcin Kłopociński zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w
następującym brzmieniu:

s
Uchwała Nr 112022

w

Zwy czainego Walnego Zgrom adzenia
spółki pod firmą: ,,EUROSNACK' Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca2022 roku
spr aw ie wy b or u Przew o dniczqceg o Zwyc zaj nego Walnego Zgro łnadzenia

§/

Działajqc na podstawie ąrt.409 §I Kodetcsu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki: ,,EUROSNACK" S,A. z siedzibq w Warszawie wybiera
Wł Przewodniczqcego Zwyczajnego Walnego Zgrornadzenia Pąna Marcina
Kłopocińskiego.
(Jchwałą wchodzi w życie ,

,hrilł;"djęcia,

,&

J

3

Pan Marcin Kłopociński stwietdził, ze uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta jednogłośniew głosowaniu tajnym. -----Pan Marcin Kłopociński wybór przyj$ i podpisał listę obecności. ------

Do punktu 9) porzadku obrad.

Przewodniczący stwierdził prawidłowośó rwolania Zgromadzenia oraz jęgo
zdolnośćdo podejmowania uchwał, jako

że:-

Zgtomadzenie zostało rwołane w terminie
przep

G

is

ami Kodeksu

sp

i

trybie przewidzianymi

ółek handl owy ch p opt zez o gło szeni a zamieszczone

na stronie internetowej Spółki w dniu 31 maja 2022 roku oraz ptzekazane
do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI w 4 iraportu bieżącego

tr

6, ------

zgodnie

z

listą obecnościna niniejszym Zgromadzeńu obecni

są

Akcjonariusze posiadający 30.817.547 (ttzydzieści milionów osiemset
siedemnaścię tysięcy pięćset czterdzięścisiedem) akcji

w

kapitale

zakładowym Spółki na ogólną liczbę 34.115.04| (ttzydzieścicztery

miliony sto piętnaścietysięcy cńerdzieścijeden) akcji, dysponujący
30.817.547 głosami na ogólną liczbę 34,115.041 głosów, to jest

s

Akcjonariusze reprezenĘący 90r33oń (dziewięódziesiąt

cĄch

i

ttzy dzieścittzy setne procenta) kapitafu zakładowego Spółki.

Do punktu 4) porzadku obrad.
Przęwodniczący zaproponował podjęcie

uchwĄ w następującym brzmieniu:--------

Uchwała Nr 212022

Zwy czajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ,'EUROSNACK" §półka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca2022 roku
w sprawie prąyjęcia porzQdku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia

q
i
i
i
I

i

4

§/
zwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujqcy porzqdek obrad

Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia :
I ) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczqcego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowościrwołąnia Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowąnia uchwał, ---4) przyjęcie porzqdku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenią,
5) wbór Komisji Slcrutacyjnej,
6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzqdu z działalnościSpółki w
roku obrotowym 202I,
7) rozpatrzenie i zątwierdzenie sprawozdaniaJinansowego Spółki za rok obrotowy

----

202 1,

B) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku zą rok 2021,
9) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,
l0) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki ąbsolutorium z wykonania przez
nich obowiqzków w roku obrotowym
------------I I) udzielenie członkom Zarzqdu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiqzlrow w roku obrotowym 202],
12) zamlłtięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w Ęcie z chwilq podjęcia.

202I,

Przewodniczący stwierdził o że w głosowaniu:
brało udziń 30.817.547 akcji, co stanowi 90,330ń kapitafu zakładowego
Spółki,
oddano 30.817.547 ważnę głosy, w tym za lchwŃą oddano 30.8t7.547
głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, --Przervodniczący stwierdził, ze uchwńa w brzmięniu wżej wskazanym została

podjęta.

0

Do punktu 5) porzadku obrad.

Na wniosek Akcjonariusza Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru
Komisji Skrutacyjnej. Obecni naZgromadzeniuAkcjonariusze napowyższe wyrazili
zgodę.--

Do punktu 6) porzadku obrad.
ZwYczajne Walnę Zgtomadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdaniaZarządu

z działalnościSpółki w roku obrotowym 2O2I,
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwaĘ w następującym brzmieniu: -------

u

5

Uchwała Nr 312022

ć

Zw y czajne go Waln ego Zgr oma dzenia
pod
spółki
firmą: ,'EUROSNACK" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierd.zenia sprawozdania Zaryqdu z działalnościSpółki
za okres od dnia 01,01,2021 roku do dnia 31.12.2021 roku

Działajqc na podstawie ąrt.395 §2 pkt.I) Kodelcsu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółkipodtirmq: ,,EUROSNACK" S,A. z siedzibqw
Warsząwie uchwala, co następuje:

§/

Zątwierdza się sprawozdanie Zarzqdu spółki pod /irmq: ,,EUROSNACK" S.A. z
działalnościza rok obrotowy 2021 (tj. za okres od dnia 01,0L202I rolą,t do dnia
31.12.202I roku).

§2
Uchwała wchodzi w Ęcie z chwilq podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:
brało udziń 30.817.547 akcji, co stanowi 90,33% kapitafu zakładowego
Spółki,
oddano 30.817.547 ważne głosy, w tym zauchwńą oddano 30.817.547
głosy, głosów przeciw nie było, nikt nię wstrąvmał się od głosowania. ---Przewodniczący stwierdził, ze uchwńa w brzmieniu vlyżej wskazanym została

podjęta.

Do punktu 7) porzadku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzettte ptzystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 202l.

Uchwała Nr 412022

Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

w

ę
i

i

i
t

spółki pod firmą: ,,EUROSNACK" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwc a 2022 roku
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania tinansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnią 31.12.2021 roku

Działajqc na podstawie art.395 §2 pklI) Kodeksu spółek handlowych oraz

6

§19

pkt.l) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmq:

,,EUROSNACK" S,A. z siedzibq w Warszawie uchwala, co następuje:
§/
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod/irmq: ,,EUROSNACK" S.A. za
rok obrotowy 202I (to jest za okres od dnią 1 stycznia 2021 roku do dnia 3 I grudnia
2021 roku), sldadajqce się z:-----------

bilansu na dzień 3I grudnia 2021 rok, wykazujqcego po stronie ąkwów i
pasywów sumę 35.584.350,79zł (trzydzieści pięć milionów pięćset
osiemdziesiqt cztery Ęsiqce trzysta pięćdziesiqt złotych i siedemdziesiqt
dziewięć grosĄ,
rachunku zysków i strat za okres od dnią 1 stycznia 202I roku do dnia 3I
grudnia 202I roku, zamykajqcego się zyskiem netto w wysokości
3,013.214140zł (trzy miliony trzynaście Ęsięcy dwieścieczternąście złoĘch i
czterdzieści groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym za olves od dnia 1 stycznia 202] roku
do dnia 3I grudnia 2021 roku, wskazujqcego nviększenie kapitałuwłasnego o
hłotę 2.563,757,17zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiqttrzy Ęsiqce siedemset
pięćdziesiqt siedem złoĘch i siedemnąściegroszy)
rachunku przepływu środków pienięznych za okres od dnia I stycznia 2021
roku do dnia 31 grudnia 202l roku, wskazujqcego zmniejszenie stanu
środków pieniężnych o h,uotę 71.961,84zł (siedemdziesiqt jeden Ęsięcy
dziewięćset sześćdziesiqt jeden złoĘch i osiemdziesiqt cztery grosze),-informacj i dodatkowych i obj aśnień.
§2
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia. --

Przewodn iczący stwierdził, że w głosowaniu ---:

-------:

ę

--- --

8l7.547 akcji, co stanowi 90,330ń kapitafu zal<ładowego
oddano 30.817,547 ważnę głosy, w tym zauchwałą oddano 30.817,547
głosy, głosów przeciw nie było, nikt nię wstrąvmał się od głosowania. ___
Przewodniczący stwierdził, ze uchwńa w brzmięniu wyżej wskazanym została
podjęta.

t

Do punktu 8) porzadku obrad
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwĄ w następującym brzmieniu: -------

Uchwała Nr 512022

Zwy czajne go Waln ego Zgr omadzenia
spółki pod firmą:
Spółka Akcyjna
',EURO§NACK''
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca2022 roku

rl
tj

7
w sprawie podziała ąysku za rok 2021

Działajqc na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych oraz
§I9 pkt.3) Stątutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod tirmq:
,,EUROSNACK" S,A. z siedzibq w Warszawie ucllwalą, co następuje: --

§/

Postanawia się zysknettowpracowanyw olłesie od 1 stycznia 202I roku do 31
grudnia 202I roku w wysokości3,013,214,40zł (trzy miliony trzynaście tysięcy
dwieście czternąściezłotych czterdzieści groszy) przeznaczyć w następujqcy
sposób:--I) lołotę 1.705.752,05zł (milion siedemset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiqt
dwą złote i pięć groszy) - nawypłatę dywidendy;
2) lavotę 1.307,462,35zł (milion trzysta siedem Ęsięcy czterysta sześćdziesiqt
dwą złote i trzydzieści pięć groszy) na kapitał ząpasowy

i

Spółki.-----

§2
Uchwaławchodziw życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:
brało udziń 30.817.547 akcji, co stanowi90,33% kapitafu zakładowego
Spółki,
oddano 30.817.547 wńne głosy, w tym zauchwńą oddano 30.817.547
głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---Przewodniczący stwierdził, że uchwńa w brzmieniu wżej wskazanym została

podjęta.

---.________

Akcjonariusz Pan Mirosław Tomasz Wtańo złoĘłwnioseko zmianę §3

UchwĄ nr

6/2022 w zakręsie zmiany terminu wypłaty dywidendy z terminu pĄektowanego w

dotychczasowej treścitej

uchwĄ

Przęwodniczący zaproponował
zmodyfi kowanylTl, brzmieniu

:

- -

wyznaczónego na dzień ,,25.07.2022r," na dzieh

podjęcie uchwĄ

w

--

następującym,
lpt

rFó,

)

Uchwała Nr 6120ż2

Zw y czajnego Waln ego Zgr omadzenia

spółki pod firmą: ,,EUROSNACK'' Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca2022 roku
w sprawie wypłaty dywidendy

8

§/

zwiqzku z Uchwałq nr 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnią 28 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Wąlne Zgromadzenie Spółki pod
Jirmq :,, EURO SNACK " S. A. z s iedzib q w War szaw ie postanawia przeznaczyć
huotę w łqcznej wysokościI,705,752,05zł (milion siedemset pięć tysięcy
siedemset pięćdziesiqt dwą złote
pięć
wypłatę
wł fv9wvlłw)/.----dywidendy,
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala h,votę dywidendy na 0,05zł
(pięć groszy) na jednq akcję z łqcznej liczby 34.1 15.041 akcji serii A, B, C, D,
I,
którym przysługuje prawo do
dywidendy

1.

W

i

E, F, G, H,

i:f

"

-l

grosĄ na

J, K, L, M,

.§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmq: ,,EUROSNACK" S.A., na
podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych ustąla dzień 12.07.2022r.
(dwunasty lipca dwa Ęsiqce dwudziestego drugiego roku) jako dzień ustaleniaprąwa
do dywidendy.---:-

t

§3

Zwyczajne Wąlne Zgromadzenie spółki pod firmq: ,,EUROSNACK" S.A., na
podstawie art. 348 §3 §4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 01.08,2022r.
(pierwszy sierpnia dwa' Ęsiqce dwudziestego drugiego roku) jako dzień wypłaty
dywidendy,

Uchwąła wchodzi w

§4

Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:
brało udział 30.817.547 akcji, co stanowi 90,33% kapitafu zakładowego
Spółki,
oddano 30,8t7.547 ważnę głosy, w tym za uchwałą oddano 30.8t7.547
głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ___
Przewodniczący stwięrdził, ze uchwała w brzmieniu wyżęj wskazanym została

ą'

Do punktu 10) porzadku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie

w

głosowaniu tajnym uchwał w

następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 712022

Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

spółki pod firmą:
Spółka Akcyjna
''EUROSNACK"
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca}Ożz roku

U

9
w

sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej ,,EI]ROSNACK'S, A,
wy konania o bowiqzków
w roku obrotowym 2021

Marcinowi Kłopocińs kiemu, absolutorium z

Działajqc na podstawie art.393 pkt,t) i art,395
§2 pkt.3) Kodeksu spółek
handlowlłch i §I9.|r!:?) Statutu Spółki Żwyczajne Walni z§romńdzenie spółńi pod
.firmq: ,,EUROSNACK" S.A. z siedzibq w Wąrszawie uchwaIo, ,o następuje:----:----

§/
Postanawią się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Marcinowi
kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiqzków
Przewodniczqcego Rady Nadzorczej w 202I roku.
(Jchwałą wchodzi w
Ęcie

ł

, anr"*|jodjęcia. -.-*

Przewodni czący stwierdził, że: -------

Akcjonariusz Marcin Kłopociński - stosownie do treściart.4l3 Kodeksu
spółek handlowych - nie uczestniczył w głosowaniu,---wobec PovlYŻszego z głosowania zostŃo wyłączonych i nie brało udziału
w głosowaniu 5.340.783 (pięó milionów trzysta cztęrdzieści tysięcy
siedemset osiemdziesiąttrzy) akcje,
-----------w głosowaniu tajnym brało udziŃ 25 .4? 6.7 64 (dw adzięścia pięć milionów
czterysta siedemdziesiąt sześó tysięcy siedemset sześedŹiesiąr, cztery)
akcje co stanowi74,68% (siedemdziesiąt cztery cńe isześćdziesiątosień
s etnych pro centa) kap itafu zakładow
ęgo Sp ółk i,
w głosowaniu tajnym oddano 25.476.764 ważnegłosy, w tym zauchwńą
oddano 25.476.764 gjosy,głosów przeciw nie było, nitt niówstrzymał się
od głosowania. ------

Przewodniczący stwierdził, ze uchwała w brzmięniu wyżęj wskazanym
została

podjęta.
0

Uchwała Nr 812022

Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

spółki pod firmą: ,,EUROSNACK' Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
,,EUR^SNACK, s. A,
Markowi kołodzĘskiemu, abs olutorium z wykonania obowiqzków
w roku obrotowym 2021

t

Działajqc na podstawie art.393 pkt,I) i art.395
§2 pkt.3) Kodeksu spółek
handlowYch i §I9
Stątutu Spółki Żwyózaine watni z§romódzenie spółki pod
ł!:?)
tirmq: ,,EUR)SNACK" S.A. z siedzibq, Woruorie uchwa'fa, co następuje:--------§/
Postąnawia się udzielic członkowi Rady Nadzorczej, Markowi

10

Kołodziejskiemu, absolutorium

z

wkonania

Wiceprzewodniczqcego Rady Nadzorczej w 202I roku.

§2
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

przez niego

obowiqzków

--

Przewodn iczący zaruądził głosowanie taj ne.
Przęwodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:
brało udziŃ 30.817.547 akcji, co stanowi 90,33% kapitału zakładowego
Spółki,
oddano 30,8t7,547 ważne głosy, w tym za uchwńą oddano 30.817.547
głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrąymał się od głosowania. ___
Przewodniczący stwierdził, 4e uchwała w brzmieniu wżej wskazanym została
podjęta,

Uchwała Nr 912022

Zvl y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

spółki pod firmą: ,,EURO§NACK" §półka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zdnia 28 czerwca2022 roku
sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej ,,EUROSNACK'S, A,
K atar zy ni e B o r k ow s kiej, a b s o l uto r i um z wy ko n ani a o b ow i qzków
w roku obrotowym 2021

w

i art.395 §2 pkt,3) Kodeksu spółek
pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Wąlne Zgromadzenie spółii pod

Działajqc na podstawie art.393 pkt.I)

handlowych

i

§19

firmq:,,EURoSNACK,'S,A,zsiedzibqwWarszawieuchwąla,conastępuje:
§/

Postąnawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarąynie Borkowskiej,
absolutorium z wykonania przez niq obowiqzków członka Rady Nadzorczej w 20Ż1
roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----

Przewodn iczący zaruądził głos owani e taj ne.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:
brało udziń 30.817.547 akcji, co stanowi 90,330ń kapitafu zakładowego
Spółki,
oddano 30.8|7.547 ważne głosy, w tym za uchwńą oddano 30,817.547
głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --Przewodniczący stwierdził, ze uchwała w brzmieniu wyżęj wskazanym została

podjęta.

l
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:

l

Uchwała Nr 1012022
Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

spółki pod firmą: ,'EUROSNACK' §półka Akryjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia18 czerwca2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej ,,EUROSNACK" Spółka Akcyjna
Woj ciechow i Wes oły, ab s olutorium z wy konania o bow iqzków
w łoku obrotowym 2021

Działajqc na podstawie art.393 pkt.I) i art,395 §2 pkt,3) Kodelcsu spółek
handlowych i §19 pkt,2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod
rtrmq: ,,EUROSNACK" S.A. z siedzibqw Warszawie uchwala, co następuje:

§/

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Wojciechowi WesoĘ,
absolutorium z wykonania przez niego obowiqzków członką Rady Nadzorczej w 2021
roku.-----§2
Uchwąła wchodzi w Ęcie z dnietn podjęcia.
Przewodn iczący zaruądził głosowanie taj ne.
Przewodniczący stw ierdził, ze w głosowaniu tajnym:
brało udzi,ał 30.817.547 akcji, co stanowi 90,33% kapitafu zakładowego

Spółki,
oddano 30.8t7.547 ważne głosy, w tym zauchwŃą oddano 30.817.547
głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---Przewodniczący stwierdził, ze uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została

podjęta.

Uchwała Nr 1ll2022

Zw y czainego Waln ego Zgr omadzenia

w

spółki pod firmą: ,,EUROSNACK" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca2022 roku
sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej ,,EI]ROSNACK, S, A,,
K at ar ąy n i e Kłop o c iń s kiej, ab s o l ut o r i um z wy ko n an ia o b o w iqzków
w roku obrotowym 2021

Działajqc na podstawie arL393 pkt,I) i ąrt.395 §2 pkt.3) Kodelcsu spółek
handlowych i §I9 pkt,2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod
Jirmq: ,,EUROSNACK" S.A. z siedzibqw Wąrsząwie ucllwalą, co następuje:
§

Postanąwia

§/

się udzielić członkowi Rady

Nadzorczej, Katarąynie

12

z

wykonania przez

Uchwaławchodziw Ęcie

z dniem podjęcia.

Kłopocińskiej, absolutoriu?n
Nadzorczej w 202l roku.

nią obowiqzlaw członką Rady

§2

Przęwodn iczący zarządził głosowanie taj ne.
Przewodniczący stwięrdził, że w głosowaniu tajnym:

brało udział 30.8t7.547 akcji, co stanowi 90,330ń kapitału zakładowego
Spółki,
oddano 30.817.547 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 30.8t7.547
głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrąvmał się od głosowania. --Przewodniczący stwierdził, ze uchwała w brzmięniu vłyżęjwskazanym została
podjęta.

Do punktu 11) porzadku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie,

w

głosowaniu tajnym, uchwał w

następującym brzmieniu: --

Uchwała Nr 1212022
Zw y czajne go Waln ego Zgr oma dzeni a

4

spółki pod firmą: ,,EUROSNACK" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca20Zż roku
w spławie ud.zielenia członkow i Z ałzqd u,, E aROS NAC K' S,A,,
Andrzejowi Krakówka, ał:1rł::i* wykonania obowiqzków

Działajqc na podstawie art.393 pkt.I)

i

ąrt.395 §2 pkt.3) Kodelcsu spółek
handlowych i §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Wąlne Zgromadzenie spółki pod
Jirmq: ,,EUROSNACK" S,A. z siedzibq w Wąrszawie uchwala, co następuje:

Postanawia

się udzielić

§/
Prezesowi Zarzqdu, Andrzejowi Krakówką,

absolutorium z wykonania przez niego obowiqzków za okres w 202I roku.

§2
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-

Przewodn iczący zar ządził głos owanie taj ne.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

brało udział 30.817.547 akcji, co stanowi90,33% kapitafu zakładowego
Spółki,
oddano 30.817,547 ważne głosy, w tym zauchwńą oddano 30,8L7.547
głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrz,ymał się od głosowania. ---

r
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Przewodniczący stwierdził, że uchwńa w brzmięniu vłyżejwskazanym została
podjęta.

Uchwała Nr t3l2022

Zw y czajne go Waln ego Zgr omadzenia

spółki pod firmą; ,,EURO§NACK" Spółka Akryjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia28 czerwca2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zalzqdu,,EUROSNACK" S.A.,
Mirosławowi Tomaszowi Wazło, absolutorium z wykonania obowiqzków
w roku obrotowym 2021

Działajqc rta podstawie art393 pkt.I) i art,395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek
handlowych i §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Wąlne Zgrotnadzenie spółki pod
Jirmq: ,,EUROSNACK" S.A. z siedzibqw Warsząwie uchwąla, co następuje:
§/
Postąnawia się udzielić Wiceprezesowi Zarzqdu, Mlrosławowi.Tomaszowl
Wazło, absolutorium z wykonania przez niego obowiqzków za okres w 202I roku,§2
Uchwałą wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia,
Przewodniczący stwierdził, ze:

Akcjonariusz Mirosław Tomasz Wlańo - stosownie do tręśoiart,4t3
Kodeksu spółek handlowych - nie uczestniczvł w głosowaniu,
wobec powyższego z głosowania zostńo wyłączonych i nie brało udziału
w głosowaniu 3920200 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięoy
dwieście) akcji,

w

głosowaniu tajnym brało udział 26.897,347 (dwadzieścia sześó
milionów osiemset dziewięćd ziesiąt siedem tysięcy ttzy sta czterdzięści
siedem) akcji, co stanowi 78,84% (siedemdziesiąt osiem całych i

osiemdziesiąt cztery sętne procenta) kapitafu zal<ładowego Spółki,--------w głosowaniu tajnym oddano 26,897.347 ważne głosy, w tym zauchwałą
oddano 26.897,347 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się
od głosowania.
Przewodniczący stwierdził, że uchvlńa w brzmieniu wyżej wskazanym została

podjęta.

Do punktu 12) porzadku obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia ptzez

Zwyczajne Walne Zgtomadzenie Przewodniczący zaml<nfi, niniejsze
Zgromadzenie.

I
;

,1

:1::.

§2. ToZsamość Przewodniczącego - Pana Marcina Kłopocińskiego, syna
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,

zamięszkałego

- Notariusz ustaliła na

w Warszawie, ptzy ulicy

po@ego

dowodu osobistego

zważnościądo dnia
Pan Marcin Kłopociński zapewnił, że po jego stronie nie zacho dzą jakiekolwiek
okoliczności przewid zianew art.50 w nłiązku z art.46 ustawy

z

dnia6 sierpnia 2010

roku o dowodach osobistych (tekst jedrrolity: Dz.U. z202lr.,poz.816).-

§3. Do protokofu załącza się listę obecnościi Informację odpowiadającąodpisowi
aktualnemu z rej estru przedsiębiorców Spółki.

§4. Wypisy aktu wydawaó Spółce i Akcjonariuszom; wypis aktu umieszczony
zostanie

w

Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów

Notarialnych, na co Przewodniczący Zgtomadzenia wyruża zgodę

iw

związku z

powyższym Notariusz poinformowała o treściart. 92a ustawy z dnia 1 4 lutego

1

99

1

- Prawo o notariacie (tj. Dz,|J. z2020 poz. 1t92 ze zm) orazo treściart. 92 § 1 1
Prawa o notariacie, w szozególności o obowiązku podania we wniosku numeru
roku

wyPisu albo wyciągu

w

Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów

Aktów Notarialnych.-------

§5. Koszty aktu obciążają Spółkę.

§6. Opłaty:1) taksa notarialna
28 czerwca2004

-

na podstawie rczpotządzeniaMinistra Sprawiedliwości

roĘ w sprawie

Nr 148, Poz.l564 zezm.):
§9 ust.

t ,Il00ń, 2l za

ll

z dnia

maksymalnych stawek taksy notaiialnej (Dz,lJ.

zasporządzenieprotokołu palnego zgromadzeniaz

umieszczenie wypisu protokofu Zvlyczajnego Wlanego

Zgromadzenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wlpisów Aktów
Notarialnych z §16 -200ń,łącznie

1300zł

2) Podatek od usfugi (VAT) w stawce 23% odwymienionej kwoty taksy notarialnej

-

na Podstawie art,4| ust.l

i

art. I46a ustawy

z

dnia 11 marca 2004 roku o

podatku od towarów i usfug (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze

zm)

299zł.

PowYższe opłaty, łączniew sumie 1599 z.łotych, nie obejmują kosztów wypisów tego

aktu, które to koszty wruz
każdym z wypisów.

z podstawą prawną ich pobrania

zostaną podane na
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Niniejsza czynnośó wolna jest
od podatku
podstawie art,I ust,2 ustawy
o tym podatku

z

od

czynności cywilnoprawnych

na

dnia9

wtześnia2000roku (tj. Dz.IJ z
202k'Poz' 815 zezm,),Poniewaz
żadnazuchwńobjętych treściątegoprotokołu
nie
s,rawi

stafutu, która powoduje podwyższenie
podstawy
powołanego wyzej

e

i:ij:,|1|1.,w
.zmiany
opodatkowania w rozumieniu

przepisu.
.]---:-:
AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY,
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