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Dnia trzydziestego grudnia dvva tysi^ce dwudziestego roku (30.12.2020 r.).. w budynku nuttier
61 pray til icy ul. Zawilej w Krakowie, ria prosb? jedyhego akcj onariusza spolki pod tlrmq
Veracomp - Exclusive Networks Poland Spoika Akcyjna z siedzibq w Krakowie (adres;
31-153 Krak6w, ul. Szlak nr 77/222), wpisanej dp Rejestru PrzPdsipbiofcow pod numerefn
KRS 0000703564, NIP 5252728815, REGON 368737445, zwanej dalej „Sp6lkJ|”, notariusz
Marta Czernicka prowadzqca Kancelari^ Nbtarialn^ w Krakowie przy ulicy Marszalka Jozefa
Pilsudskiegb nuhier 36/4, sporz^dzila z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgrofnadzenia
Akcjonariuszy tej Spolki:---------------—------------------------------ —-—— ------ ----

protok6l
L
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spolki otwprzyl Jakub
Wieszczeczynski, pelnpmpcnik jedynego akcjonariusza Spolki. —
Nastppnie zarz^dzono glosowanie had Uchwal^ o nast^puj^cej tresci:
UCHWALA NR 1/12/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Veracomp - Exclusive Networks Poland Sp61ka Akcyjria z siedzibq w Krakowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczqcego Walnego Zgromadzenia.

.

§1,
Na podsiawie art. 409 § .1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Veracomp - Exclusi ve
Networks Poland Spoika Akcyjna (dalej: „Sp61ka”) wybiera na Przewodnicz^cego Walnego
Zgromadzenia Pana Jakuba Wieszczeczynskiego.
•
§2.

Uchwala wchodzi w zycie z.chwil^jej podjocia. —
Jakub Wieszczeczynski slMnerdzil, ze powyzsza uchwala numer zostqla przyjqlg przez
Zgromadzenie jednoglosnie,. 100:000 wainymi glosami ,jZa ”, przy brdku glosow „przeciw " i

vvwa

1

f

i

brciku glpsow „ mtrzymujqcych si? ”, co stanowi 100% (sio procent) kapitdiu zakladowego
Spotki:
>r

II. I. Nast^pnie Przewodriicz^cy Zgrdmadzenia:---------------— ------------ ^-------- -----podpisal Ii'st$ obechosci, ktora zostak wyloZona zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spolek
handloxvych podczas trwania Walnego Zgromadzenia,—t—
- stwiefdzil na podstawie listy obecnosci, Ze na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny jest jedyny akcjonariuszy Spdtki, posiadajgcy l OO.QOIK^T.

II
gl

akcji (100.000 glosow), co stanowi lOO % kapitalu zakladowego, —
- oglosil, Ze stosownie do tresci art. 405 § 1 ksh uchwaly moZna powzi^c mimo jbraku;^' i
foniialnego zwotania walnego zgromadzenia, jeZeli caly kapital zakladowy\ jeW .'J-.
reprezehtowany, a nikt z obecnych nie zgldsil sprzeciwu dotycz^cego odbycia Walnego’
Zgromadzenia lub wniesienia poszczegolnych spraw do porz^dku obfad.
2. Nast?pnie Przewpdnicz^cy Zgromadzenia zarz^dzil glosowanie nad Uchwalami b
nast?pujq:cejtresei: —*-----—....... -————-—
———
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UCHWALA NR 2/12/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Veracomp - Exclusive Networks Poland Spolka Akcyjna z siedzib^ w Krakowie
z dnia 30 grudriia 2020 r.
w sprawie przyj^cia porzqdku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spotki
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Nadzwyczajne Walhe Zgfbrnadze'nie Spplki przyjmuje hastppujacy porzadek obrad:1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spblki.---------------Na
2. Wybpr Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spblki.-—3. Stwierdzenie prawidlpwosci zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spblki
Zgp
Bw
Orazjego zdolnosci do podejmowania uchwat.----------------——
-Nlarta
Q
;r,ntcka
4. Przyjpcie porz^dku obrad.----------- ——------------ -----------:
5. Podj^cie uchwal w sprawach: — ---- —T——....--------Mota
Zgrc
a. Podwyzszenia kapitalu zakladowego,---------- —
iicze
b. Zmiany statutu Spblki,--------- ------------------c. Odwolania ze sklZdii Rady NadzorcZej Spblki. —■
Nap
d. Powolania do skladu Rady Nadzorczej Spblki.
Zarz
6. Wolne wnioski.
-———.——.— ------—.—.——r——
emis.
7. Zamkni?cie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spblki. inten
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Pnewodniczqcy stwierdzil, ze powyzsza uchwala zostala przy/$ta przez Zgroinadzeme
jednogfosnie, 100.000 waznymi glosami „za", przy braku glosaw „przeciw” i brakugfos&w
mtrzymujqcychsi?’', co stanoM>i 100% (stoprocent) kapitaluzakladowego Spolki. —------III. Przewodnicz^cy Zgromadzenia po przyj^ciu powyzszego porz^dku obrad zarz^dzd
giosowanie nad Uchwaiami o nast^puj^cej tre^ci:------------- ------------------- ----- —-----i

;

UCHWALA NR 3/12/2020
-/vC-ivA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
If \ tVeracomp - Exclusive Networks Poland Spdlka Akcyjna z siedzibq w Krakowie
-l
z dnia 30 grudnia 2020 r.
o C ' ; #'sprawie podwyzszenia kapitalu zakladowego spolki Veracomp - Exclusive Netw orks
'^1
K ■i ^
Poland S.A. z siedzib^ w Krakowie z pozbawieniem prawa poborii jedynego
akcjonariusza w calosci
o

i

§1
Na podstawie art. 431 § 1 oraz 432 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu spdlek handlowych i art. 11 ust. 1
statutu Spolki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spolki niniejszym
postanawia podwyzszyc kapital zakladowy Spolki z kwoty 100.000 zl (slownie: stu tysi^cy
zlotych) do kwoty 150.100.000 zl (slownie: stu pi$cdziesi$ciu milionow stu tysi?cy zlotych).
to jest o kwot? 150.000.000 zl (slownie: stu pi$cdziesi?ciu milionow zlotych) w drodze emisji
150.000.000 (slownie: stu pi$cdziesi?ciu milionow) nowych, zwyklych akcji imienriych serii
B o numerach od 000.000.001 do 150.000.000 o wartosci nominalnej 1 zl (slownie: jeden zloty)
kazda akcja („Akcje Serii B”).-------------------------------------------------------------------§2

Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 Kodeksu spolek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spdlki niniejszym postanawia ustalic cen? emisyjn^ Akcji Serii
iki
B w kwocie 1 zl (slownie: 1 zlotych) zajedn^ akcj?.
j/larta CJ[ nnlcka
§3
a podstawie art. 432 § 1 pkt 5 Kodeksu spolek handlowych, Nadzwyczajne Walne
! Zgromadzenie Akcjonariuszy Spolki niniejszym postanawia, ze Akcje Serii B bijdq
i
1 uczestniczyc w dywidendzie pocz^wszy od dnia 1 stycznia 2021 roku. —--------------------§4

; Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spolek handlowych, po zapoznaniu si$ z pisemn^ opiniq.
j Zarz^du Spdtki uzasadniaj^cq powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowanq cen$
■ emisyjn^ Akcji Serii B, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spolki, w
• interesie Spdlki, niniejszym postanawia o pozbawieniu prawa poboru jedynego akcjonariusza

3
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SpoHci - spolki prawa hoienderskiego Exclusive Networks B.V. z siedzib^ w Zoetermeer,
Holandia w caiosci.------------------------------------------------------------------------------

'
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§5

ty

Na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spolek handlowych, wobec pozbawienia prawa
poboru jedynego akcjonariusza w caiosci, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spolki niniejszym postanawia, ze obj?cie Akcji Serii B nast^pi w drodze zlozenia oteity przez
Spolk^ jedynemu akcjonariuszowi i jej przyj^cia (subskrypcja prywatna).-------------------§6
Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 Kodeksu spolek handlowych, Nadzwyczajne W^lneyi-Zgromadzenie Akcjonariuszy Spdlki niniejszym postanawia, ze umowa obj?cia Akcji Spii.^tyl
mi^dzy Spdlk^ a Jedynym Akcjonariuszem zostanie zawarta do dnia 7.01.2021 r. -----§7

^ ‘v>

Akcje Serii B zostanq pokryte w caiosci wkladem pieni$znym kwocie 150.000.000 zl (slownrdi^V^
stu pi^cdziesi^ciu milionow zlotych) przed zarejestrowaniem podwyZszenia kapitalu
zakladowego Spolki w drodze emisji Akcji Serii B w rejestrze przedsi^biorcow Krajowego
Rejestru Sadowego.------------------------------------------------------------------------
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§8

Uchwala wchodzi w zycie w dniu podj^cia.
Przewodnkzqcy stwierdzil, ze powyzsza uchwala zostala przyj§ta przez Zgromadzenie
jednoglosnie, 100.000 waznymi glosami „za”, przy braku glosow „przedw" i braku glosow
„ wstrzymujqcych si? ", co stanowi J 00% (sto procent) kapitalu zakladowego Spdlki.
-----
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UCHWALA NR 4/12/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Veracomp - Exclusive Networks Poland Spotka Akcyjna z siedzibq w Krakowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany statutu spdlki Veracomp - Exclusive Networks Poland S.A. z siedztti^rta t
w Krakowie
Nol inusz
§1

Na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 431 § 1 Kodeksu spdlek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spolki niniejszym postanawia zmienic statut Spdlki w ten
sposob, Ze:---------------------------------------------------------------------------------------

Nape
Spolki
Savesi

Artykul 9 uzyskuje nast^pujgce brzmienie:
Niniej<
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Artykul 9.
l.Kapita} zakladowy Spoiki wynosi 150.100.000 zl (slownie: sto pi^cdziesi^t milionow sto
tysi^cy zlotych) i dzieli si? na:------------------------------ —-----------------------!
I
- 100.000 (slownie: sto tysi?cy) akcji zwyklych imiennych serii A o wartosci
l
nominalnej 1 zl (slownie: jeden zloty) kazda o numerach od 000.001 do 100.000: oraz-----y
- 150.000.000 (slownie: sto pi?cdziesi^t milionow) akcji zwyklych imiennych serii B o
z
wartosci nominalnej 1 zl (slownie: jeden zloty) kaZda o numerach od 000.000.001 do
150.000.000.--------------------------------------------------------------------------------------,i?‘v
zakladowy Spdlki zostat pokryty w ten spOsob, Ze: —
A. >- '■"‘x'2(Kapitai
.A
. A tj
•,v\ - akcje zwykle imienne serii A zostaly pokryte w calosci wkladem pieni?znym w
■m<)
kwo.qle 100.000 zl (slownie: stu tysi?cy zlotych);
/
V , J - akcje zwykle imienne serii B zostaly pokryte w calosci wkladem pieni?Znym w
^Vjidmcie 150.000.000 zl (slownie: stu pi?cdziesi?ciu miliondw zlotych). —
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Tekst jednolity statutu Spolki uwzgl?dniaj^cy zmian?, o ktorej mowa w § 1 niniejszej Uchwaly,
stanowiqcy zal^cznik do wniosku o zmian? danych podmiotu w rejestrze przedsi?biorcow
Krajowego Rejestru S^dowego w przedmiocie zmiany statutu Spolki, zostanie opracowany
przez zarz^d Spolki.-------------------------------------------------- ----------------------------

nie

Uchwala wchodzi w zycie w dniu podj?cia.

§3
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Przewodniczqcy siwierdzil, ze powyzsza uchwala zostala przyjqta przez Zgromadzenie
jednoglosnie, 100.000 wainymi glosami „za’’, przy braku glosow „przeciw!’ i braku glosow
„ wstrzymujqcych si? ”, co stanowi 100% (sto procent) kapitalu zakladowego Spolki.
----UCHWALA NR 5/12/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zlh^rta 1| ^rru^eracomp - Exclusive Networks Poland Spdlka Akcyjna z siedzibq w Krakowie

Noi Wmtt

/alne
v ten

z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie odwolania ze skladu Rady Nadzorczej Spolki

§1
Napodstawie art. 17 ust. 1 Statutu Spolki Nadzwyczajne Watne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spolki niniejszym postanawia odwolac ze skladu Rady Nadzorczej Spolki pana Vincenta
Savesi.--------------------------------------------------------------------------------------------§2

Niniejsza uchwala wchodzi w Zycie w dniu 1 stycznia 2021 roku.
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Przewodniczqcy slwierdzil, ze powyzsza uckwala zostala przyj§ta przez Zgromadzenie
jednoglosnie, J00.000 waznymigiosami „za", przy braku glosow „przeciw” i braht glosow
„ wstrzymujqcych sif ", co stcmowi 100% (sto procenf) kapitalu zakladowego Spolki.
-----
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UCHWALA NR 6/12/2020
Nadzwyczajncgo Walnego Zgromadzenia
Veracomp - Exclusive Networks Poland Sp6!ka Akcyjna z siedzib^ w Krakowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie powolania do skladu Rady Nadzorczej Spolki
y
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§1
Na podstawie art. 17 ust. 1 Statutu Spolki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ''C'L; :'^Sp
\ -f
**
; * it*
Spolki niniejszym postanawia powotac do skladu Rady Nadzorczej Spolki pana Jespera Trolle'^c.^ > >■ rM
§2

art.

Niniejsza uchwala wchodzi w zycie wdniu 1 stycznia 2021 roku.

20(

Przewodniczqcy slwierdzil, ze powyzsza uchwala zostala przyj?ta przez Zgromadzenie
jednoglosnie, 100.000 waznymi giosami „za", przy braku glosow ..przeciw” i braku glosow
„ wstrzymujqcych si? ”, co stanowi 100% (sto procent) kapitalu zakladowego Spolki.
-----

IV. Z uwagi na brak wolnych wnioskow i wyczerpanie porzqdku obrad Przewodniczqcy
Walnego Zgromadzenia zamknql jego obrady.-------------------------------------------------V.
Do niniejszego protokolu zalqczono list? obecno&i.-—------------------------VI. Przewodniczqcy oswiadczyl ponadto, ze koszty zwiqzane ze sporzqdzeniem niniej szego
protokolu ponosi Spolka.------------------------------------------------------IvTafta CJ ’rnicfo
Jakuba
VII. Tozsamosd
Przewodniczqcego
Walnego
Zgromadzenia
“ota US2
imieszkalego'
Wicszczeczynskiego,
notariusz ustalila na podstawie dowodu osobistego serii i numer
VIIL Pouczono o przepisach ustawy kodeks spdlek handlowych z dnia 15 wrzesnia 2000
roku oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sqdowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku, w zakresie
obowiqzku zgloszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sqdowym.----------- -------------------Notariusz nadto wyjasnil, ze elektroniczny wypis tego aktu zostanie umieszczony w
Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisow Aktow Notarialnych oraz o tresci art.
92§11 oraz 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie.---------------------
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IX. Podstaw? opodatkowania na podstawie art. 6 ust.l pkt 8 lit. b i pkt 9 ustawy o podatku
od czynnosci cywilnoprawnych z dnia 9 wrzesnia 2000 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150)
stanowi kwota
lowi^ca roznic? pomi^dzy wartosci^, o ktor^ podwyzszono
kapital zakladowy spolki (150.000.000 zl), a sum^ kwot wynagrodzenia notariusza wraz z
podatkiem
zl), oplaty sadowej za wpis zraian w Rejestrze Przedsi^bioicow (250
zl) oraz oplaty sadowej za zamieszczenie ogtoszenia w Monitorze S^dowym i Gospodarczym
(100 zl).--------------------------------------------------------------- ---------------------------X.
Ustalono tytulem:------------------------------------------------------------------------7'>J/^podatku od czynnosci cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o tym
5
^porfatku z dnia 9 wrzeSnia 2000 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150) 0,5% podstawy
f^>pod^kowania to jest kwot? 749.949 zl,----------------------- -------------------------------

[ 't$]^ ’^ihjtaksy za dokonanie czynnosci notarialnych na podstawie §2, 3, 9 rozporz^dzenia Ministra
V
!^ .>Spf^wied]iwosci z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) kwot? w wysokosci
zy ^

nie
;6w

Od powyzszej taksy notarialnej naliczono podatek VAT w stawce 23% na podstawie
art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i uslug z dnia 11 marca
2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86) w kwocie
----Lqczna naleZno^c z tego aktu stanowi kwot?
------------------------------Akt ten zostal odczytany, przyj?ty i podpisany. ---------------------------------Na oryginale podpisy Przewodniczqcego i notariusza.-----------------------------
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Kancelnria Notnrialna
Dominika Angerman - Wajda
Waldctnar Wajda Marta Czernicka
Spdlka Cywilna
30-111 Krakdwul. Marszalka J6zefa Pilsudskiego nr 36/4
Wypis ten wydano:
Wypis ma moc prawna^oryginalu zgodnie z art. 109 ustawy zdnia 14 lutego 1991 roku prawo
o notariacie.
'
Pobrano tytulem taksy notarialnej w/g § 12 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwo^ci z dnia
28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z p6zn. zm.) oraz tytulem podatku VAT w
stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o oodatku od towarow i
uslug z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz 535). kwot? .iy.fcu..... zl.
Krakow, dnia 30.12.2020 roku.
I
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Lista obecnoSci na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu '
Veracomp - Exclusive Networks Poland Sp61ka Akcyjna z siedzibq w Krakowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.
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Exclusive Networks B.V. z siedzibq w Zoetermeer, Holandia, adres do korespondeiicji:
•. ^^kersrijt 4601, 5692DR Son en Breugel, o numerze RSIN: 822 165 168, reprezentowana
. ^prZeX Jakubat Wieszczeczynskiego^rfa podstawie pelnomocnictwa sporz^dzonego w zwyklej
j-;:formi6 niSemnej dnia 15.07.2020 roku.
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Signed by /
Podpisano przez:
Cezary Seliga
Date / Data:
2021-01-13
15:45

Signed by /
Podpisano przez:
Mariusz Krzysztof
Kochański
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