


Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Kazimierza Piekarskiego syna 

Kazimierza i Krystyny, PE EL ........................., zamieszkałego 44-330 Jastrzębie Zdrój, ulica 

11 Listopada numer .......... notariu z ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii 

i numerze .................... ------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 § 1, 

art. 402 1 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, gdyż zostało zwołane przez Zarząd na dzień 

dzisiejszy na godzinę 11 :00 w Kancelarii Notarialnej Damian Mojeścik Andrzej Lipień S.C. 

przy ul. 11-Listopada 71 w Jastrzębiu-Zdroju. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju zwołano przez ogłoszenie 

dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania 

informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 

a listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu wyłożono w siedzibie Spółki 

na trzy dni przed terminem Zgromadzenia, zaś na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, 

względnie ich pełnomocnicy, reprezentujący łącznie liczbę 5000000 (pięć milionów) akcji i 

10000000 ( dziesięć milionów) głosów, co stanowi 66,68% kapitału zakładowego, co 

Przewodniczący stwierdził na podstawie sporządzonej i podpisanej przez niego listy 

obecności. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze 

Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał w 

spraw ach objętych porządki em obrad.-------------------------------------------------------------------

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza IFC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Płocku - Grażyna Edyta_ Hetnał - Piekarska oświadczyła, iż nie jest pracownikiem 

ani członkiem Zarządu Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:-------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------

5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019. -------------------------------

6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019. --------------------------------------

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -------------------------------------------

8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. ----------------

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----------------

1 O. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. ---------------------------------
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§ 2.

Notariusz dołączył do aktu notarialnego listę obecności ze Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, (załącznik 
numer 1). ------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Notariusz poinformował Stawających o treści art. 421, art. 422, art. 423, art. 424 i art. 425 
Kodeksu spółek handlowych oraz o ciążącym na Spółce obowiązku wniesienia wypisu 
niniejszego aktu do księgi protokołów i obowiązku zawiadomienia Sądu Rejestrowego w 
zmianie w organach Spółki.--------------------------------------------------------------------------------

§ 4.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a jego wypisy można wydawać Spółce i 
akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----------------------------------------------------------------------

§ 5.

Notariusz poinformował, że poniższe opłaty nie obejmują kosztów wypisu z tego aktu, które 
wraz z podstawa prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. --------------------

§ 6.

Notariusz udzielił informacji o ochronie danych osobowych wynikającej z obowiązku 
objętego dyspozycją art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku' w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/ 46/WE (zwanego „RODO").-------------------------------------------------

§7.

Do po brania od Spółki: -------------------------------------------------------------------------------------

1. wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego
1991 roku Prawo o notariacie oraz § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
taksy notarialnej w kwocie ......................................................... 1100,00zł 

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, art. 29 i art. 41 ustawy o podatku
od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, według stawki 23%,------------------

w kwocie .............................................................................. 253,00zł 

Łącznie do pobrania kwota 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). ------------
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