


dziewięćdziesiąt jeden) - 5620391 (pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta 
dziewięćd7iesiąt jeden) głosów za uchwalą, O (zero) głosów przeciw uchwale, O (zero) głosów 
wstrzymujących się i O (zero) zgłoszonych sprzeciwów, a zatem uchwała została przyjęta.-----

Sebastian Gawinowski wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął. Tożsamość 
Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sebastiana Gawinowskiego, syna --------------------, 
PESEL -------------------, zamieszkałego -------------------------------------------, notariusz 
ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze ----------------. ------------

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 § 1, 
art. 40i i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, gdyż zostało zwołane przez Zarząd na dzie11 
dzisiejszy na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Damian Mojeścik Andrzej Lipień S.C. 
przy ul. U-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 ,vprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 
a listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu ,vyłożono w siedzibie Spółki 
na trzy dni przed terminem Zgromadzenia, zaś na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, 
względnie ich pełnomocnicy, reprezentujący łącznie liczbę 3170391 (trzech milionów stu 
s.iedemdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu jeden) akcji i 5620391 (pięć milionów 
sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 42,28 % ( 
czterdzieści dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, co 
Przewodniczący stwierdził na podsta,v:ie sporządzonej i podpisanej przez niego listy 
obecności. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdzi!, że niniejsze 
Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał w 
sprawach objętych porządkiem obrad.------------------------------·------------------

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 Zwyc72jnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------

5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020. ------------·-···--------------

6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020. -----------------------··-------

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. -----------------------------

8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020. ----------------

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----------------

1 O. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020. -------------------------
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