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Dnia dwunastego maja dwa tysiące dwudziestego roku (12-05-2020r.)
notariusz Marzena Kubacka - Filas prowadząca Kancelarię Notarialną
w formie Spółki Cywilnej Notariuszy Marzeny Kubackiej - Filas oraz Jana
Szymańskiego w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 20, udała się pod adres: 32-540
Trzebinia ulica Gen. Sikorskiego 71, do siedziby Spółki pod firmą:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Włodzimierz Spółka Akcyjna, (NlP
6281908302, REGON 276120517), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00001193,1 5, celem
spisania protokołu zawierającego uchwały podjęte na ZwyczĄnym Walnym
Zgromadzeniu tej Spółki. ---
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UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Usłu gowo Hand lowego Włodzi mierz Spółka Akcyjna
podjęta dnia,l2.05.2020 roku

w sprawie: Reiestru Akcionariuszv spółki

§1

Na podstawie ań. 1 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy
- Kodeks społek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r,
poz.'l798), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Usługowo
Handlowego Włodzimierz Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, zwanej dalej
,,Spółką", postanawia, że,. - - - - - - -

1) akcje Spółki nie podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów
wańościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r, poz, 89, z pożn. zm.), ----



2) podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy Spółki, o którym mowa
w ww. ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r, o zmianie ustawy - Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, a także w ustawie z
dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z2019 r.

poz. 505, zpóżn. zm.), niniejszym wybrany zostaje: Trigon Dom
Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie adres: 31-545
Kraków, ul. Mogilska 65, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia, Xl Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000033,1,18, REGON: 001270919, NlP
6761w4221

§2.
1. ZwyczĄne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd

Spółki, do zawarcia z podmiotem wskazanym w §,t pkt 2 niniejszej
Uchwały umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy Spółki. --------

2, ZwyczĄne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę aby czynności
aniązane z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy Spółki, świadczone
bezpośrednio na rzecz oraz z inicjatywy Akcjonariuszy lub podmiotów
trzecich były płatne przez te podmioty na podstawie tabeli opłat
uzgodnionej z Zarządem Spółki. - - - - -

§3.
ZvlyczĄne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do
zamieszczenia na stronie internetowej Społki aktualnej treści:
1)tabeli opłat i prowizji obejmującej wysokość wynagrodzenia podmiotu
wskazanego w § 2 pkt 2 niniejszej Uchwały, za wykonywanie czynności
auiązanych z prowadzeniem Rejestru Akcjonariuszy Społki, płatne przez
podmioty inne niż Spółka, w tym przez Akcjonariuszy Spółki; ----
2) Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot wskazany w
§ 1 pkt 2 niniejszej Uchwały, który będzie stosowany do Rejestru
Akcjonariuszy Spółki, -----
3) Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). -----

§4.
Uchwała wchodzi w źycie z chwilą jej podjęcia,

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr ,13:

- oddano ogołem ważnych głosów 20.232 z 20.232 akcji, które reprezentują
100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddanych zostało 20.232 głosów, przy braku głosów przeciwnych
iwstrzymujących się,

Wobec powyższego Przewodniczący oświadczył, że uchwała została
podjęta jednogłośnie.
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Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza
Poświadczam zgodność wyciągu z aktu notarialnego
zdnia 12,05.2020r. Rep. Anr 4799l2Q20, zawierającego
Uchwałę nr 13 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Włodzimierz S. A,
Repeńorium "A" numer 480412020
Wyciąg wydano Organom Spółki: Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe Włodzimierz S. A. z siedzibą w Trzebini
Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej
z §12 ust. 1 rozp, Min. Sprawiedl. zdnia28,06,2004r.
(Dz. U. nr 148 poz. 1564) w kwocie 12 zł. powiększone

' o podatek od towarów i usług zgodnie z ań. 5,8,29a i 146aa
ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03,2004r.
(Dz. U. 54, poz. 535 z póżn. zm.) według stawki 23o/o od kwoty 12 zł.,
czyli o kwotę 2,76 zł,, a więc łącznie pobrano
14,76 zł (czternaście złotych i siedemdziesiąt sześć groszy)
dwa złote i czternaście groszy)

Zabrze dnia 12,05.2020r.
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