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NOTARIUSZE
40-098 KATOWICE, uI. MĘńska 2, II p.

tel. 25-38-158, fax 25-35-277
NIP 634-00-24-540

REPERTORIUM''A'' NUMER { t2010

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (29.12,2010 r.),

w Katowicach przy u|icy Sta|owej 1, w siedzibie Społki pod firmą: CoGNoR Społka

Akcyjna, odbyło się Nadzwyczajne Wa|ne Zgromadzenie tej Społki (N|P 584-030-43-

83, REGON 190028940), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorcow Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000071799, w obecności notariusza mgr Aleksandry

Lesiak, mającej siedzibę Kance|arii prowadzonej W formie spółki cywiInej W

Katowicach przy u|icy Młyńskiej 2, ktora sporządziła protokoł notaria|ny zawierający

uchwaty powzięte na tym Nadzwyczajnym Wa|nym Zgromadzeniu.

PRoToKoŁ

$1. Nadzwyczajne Wa|ne Zgromadzenie CoGNoR Społki Akcyjnej z siedzibą w

Katowicach otworzył o godzinie 10.01 Prezes Zarządu - Pan Krzysztof Wa|arowski. - - -

Po jednogłośnie przyjętej przez Akcjonariuszy uchwa|e o uchy|eniu tajnoŚci

głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia, Pan Krzysztof

Wa|arowski zarządził jawne wybory Przewodniczącego Wa|nego Zgromadzenia nad

jedyną zgłoszoną kandydaturą, w osobie Pana Krzysztofa Zoły (Zoła) - - -

Uchwała Nr 1

Nadzrvyczaj nego Waln ego Zgr omadzenia
CoGNoR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w s p rawie : wy b oru Przewodniczące go Zgr omadzenia

>>Nadzwyczajne Wa|ne Zgromadzenie coGNoR Społki Akcyjnej z siedzibą w

Katowicach wybiera Pana Krzysztofa Zołę (Zoła) na Przewodniczącego Wa|nego

Zgromadzenia.<<



Pan Krzysztof Walarowski ogłosił, iz w głosowaniu jawnym brało udział 12

(dwunastu) Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających: -

- 42.245.385 (czterdzieści dwa miliony dwieście czterdzieŚci pięó tysięcy trzysta

osiemdziesiąt pięć) akcji, z ktorych oddano 42.245.385 waznych głosów (co stanowi

63,79o/o akcji w kapitale zakładowym),

- 42.245.385 waznych głosów, W tym za uchwałą oddano 41.648'469

(czterdzieści jeden miIionow sześcset czterdzieści osiem tysięcy czterysta

sześcdziesiąt dziewięc) głosów, przy braku głosow przeciwnych, wstrzymało Się

596.916 (pięÓset dziewięcdziesiąt sześc tysięcy dziewięcset szesnaście) głosowI

a zatem Pan Krzysztof Zoła wybrany został na Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

ToŻsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana Krzysztofa Leszka Zoły

(Zoła|, syna Leszka i Krystyny, PESEL72041901318, zamieszkałego pod adresem:

42-218 Częstochowa u|ica E|snera 4l7, stwierdziła notariusz na podstawie dowodu

osobistego ATE 548967. -

P rzewod n iczący Zgr omadze n ia oświ adczył, Że przewid zi a n e p rze p isa m i p rawa

ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Społki w raporcie biezącym Nr 39/2010

dnia 03.12.2o10r., zgodnie zbrzmieniem art' 4021 i 4022 Kodeksu społek hand|owych,

a następnie stwierdził, iz Nadzwyczajne Wa|ne Zgromadzenie zostało zwotane przez

Zarząd, zgodnie z art' 399 Kodeksu społek hand|owych i Statutem Spółki, obecnych

jest na nim 12 Akcjonariuszy bądi ich przedstawicie|i, posiadających łącznie

42'245.385 akcji i ty|eŻ głosów, co stanowi 63,790/o kapitału zakładowego, oraz Że

Nadzwyczajne Wa|ne Zgromadzenie zdo|ne jest do powzięcia waznych uchwał.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczaj n ego Walnego Zgr omadzenia

CoGNoR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w sprawiez zatwierdzenia porządku obrad

>>Nadzwyczajne Wa|ne Zgromadzenie coGNoR Społki Akcyjnej z siedzibą W

Katowicach zatwierdza następujący porządek obrad:

1 . Otwa rcie N adzwyczaj n eg o Wa I n eg o Zgromadzenia.

2. Wybor Przewodniczącego Wa|nego Zgromadzenia. -

3. Stwierdzenie prawidłowoŚci zwołania Wa|nego Zgromadzenia i jego zdo|ności do

podejmowania uchwał. - -

4' Przyjęcie porządku obrad.
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5. Podjęcie uchwał W Sprawach: - - -

a) wykonania Przedwstępnej Umowy Sprzedazy zawartej dnia 26 listopada

2010 roku pomiędzy Spółką a Arce|orMitta| Distribution Po|and Sp. z o.o. i

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o,, -

b) nabycia od ZŁOMREX sA w Poraju udziałow i akcji w spÓłkach: ZŁOMREX

METAL Społka z o'o., Ferrosta| Łabędy Społka z o.o., HsW Huta Sta|i

Jakościowych SA'

6'Zamknięcieobrad

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a następnie ogłosił, iz w

głosowaniu jawnym brało udział 12 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:

,', - 42,245'385 akcji, z ktorych oddano 42'245.385 waznych głosow (co stanowi 63,79o/o

'. ] ' 
- 42.245.385 waznych głosow, w tym za uchwałą oddano 42.245.385 głosów,

: . Prz\braku głosow przeciwnych iwstrzymujących Się, -
| .1

'i a Ń/ęc uchwała ta została powzięta'

:.'J
o, 

. !;t''-]!.:*- W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, Że na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 13 (tzynastu) Akcjonariuszy

bądŹ ich przedstawicie|i, posiadających łącznie 42'399'885 (czterdzieści dwa mi|iony

trzysta dziewięĆdziesiąt dziewięc tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji i tylez

głosów, co stanowi 64,03o/o kapitału zakładowego.

Następnie wywiązała się dyskusja, w czasie ktorej obecni na Zgromadzeniu

Akcjonariusze zadawali pytania Przewodniczącemu Zgromadzenia, jak i Prezesowi

Zarządu - Krzysztofowi Wa|arowskiemu. - -.

Pełnomocnik Akcjonariusza Tomasza Suszyckiego - Pan Mariusz Kanicki

zaŻądał informacji dotyczących Społki i przedstawił |istę pytań skierowanych do

Zarządu Spółki oświadczając, Że poza ustnymi odpowiedziami na te pytania w czasie

truuania niniejszego WaInego Zgromadzenia chce, aby Zarząd udzie|ił odpowiedzi w

trybie przepisu art,428 543) Kodeksu społek hand|owych, to jest by informai1e zna|aĄ

się na stronie internetowej Społki.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przerwę techniczną od

godziny 12.00 do 12.15.- -

Wa|ne Zgromadzenie podjęło obrady od godziny 12'15'

Po przenłie nadaI toczyła się dyskusja, w czasie ktorej
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tn,vało udzie|anie informacji na



pytania Zadawane przez pełnomocnika Akcjonariusza Tomasza Suszyckiego - Pana

Mariusza Kanickiego, jak i przez pozostałych Akcjonariuszy.

Uchwała Nr 3
Nadnłyczaj ne go Waln ego Zgr omadzenia

COGNOR SA w Katowicach
w sprawie: wykonania Przedwstępnej Umowy Sprzedaży

>>1. W wykonaniu zobowiązań wynikających z zawańej w dniu 26 |istopada2010 roku

Przedwstępnej Umowy SprzedaŻy ze społkami Arce|orMitta| Distribution Po|and sp. z

o.o. iArce|orMitta| Distribution So|utions Po|and Sp. z o.o. [łącznie Kupujący] stosownie

do postanowień ań. 393 pkt 3 Kodeksu spółek hand|owych oraz $,15 ust. a |it. c) ig)
Statutu Społki, Nadzwyczajne Wa|ne Zgromadzenie społki Cognor S.A. (''Spółka'.)

niniejszym wyraŻa zgodę na zbycie przez Społkę przedsiębiorstwa Społki W
rozumieniu art. 55(,1) Kodeksu cywi|nego, to jest zorganizowanego zespołu składnikow

materia|nych i niemateria|nych' w tym na zbycie nieruchomości wchodzących w skład

tego przedsiębiorstwa, stanowiących własnośc Iub będących W uzytkowaniu

wieczystym Społki i na prze|ew wierzyte|ności, wynikających z umów będących

składnikiem tego przedsiębiorstwa w drodze wniesienia tego przedsiębiorstwa Iub jego

zorganizowanej części w catości aportem do spółki za|eŻnej, w której Społka posiada

100% udziału w kapita|e zakładowym t1, Zltomrex Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w

Poraju w zamian za udziały w podwyzszonym kapita|e zakładowym społki Złomrex

Centrum Sp z o'o' z siedzibą w Poraju. Zbycie, o ktorym mowa powyzej, następuje w

ce|u da|szej odsprzedaŻy tychŻe aktywów ostatecznie do Kupujących. Sprzedaz moŻe

odbyc się na warunkach usta|onych w Przedwstępnej Umowie Sprzedazy zawartej 26

listopada 2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.<<

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a następnie ogłosił, iz w
głosowaniu jawnym brało udział 13 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:

- 42.399'885 akcji, z ktorych oddano 42'399.885 waznych głosow (co stanowi 64,03oń

akcji w kapita|e zakładowym), - -

- 42.399.885 waznych głosow, W tym za uchwałą oddano 42'245'385

(czterdziesci dwa miIiony dwiescie czterdziesci pięc tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięc)

głosów, przy braku głosow przeciwnych, wstrzymało się 154.500 (sto pięćdziesiąt

cztery tysiące pięcset) głosów,

a więc uchwała ta została powzięta.
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Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą nr 4 przedstawicieI trzech

Akcjonariuszy - Pan Krzysztof Zoła (Złomrex s.A., ZŁOMREX METAL Społka z o'o'

oraz Ferrostal Łabędy Spółka z o.o.) stwierdził, Że nie będzie brał udziału W

głosowaniu nad uchwałą nr 4 działając w imieniu tych Akcjonariuszy.

RÓwnocześnie Przewodniczący stwierdził, Że w głosowaniu nad uchwałą nr 4 bierze

udział 1.318'553 (eden mi|ion trzysta osiemnaŚcie tysięcy pięćset pięcdziesiąt trzy)

akcji, co stanow. 1,99oń akcji w kapita|e zakładowym. - -

Uchwąłą
N adzwyc z aj ne go Walne go Z gr omadz e ni ą

CoGNoR SA w Kątowicach
w sprąwie.' nabycia od ZŁoMREX SA w Poraju udziąłów i akcji w spótkach: ZŁoMREX
METAL Spótka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o', HSW Hutą Stali Jakościowych.

ł-
.{ >>1. Nadzwyczajne Wa|ne Zgromadzenie uchwa|a wyrazic zgodę na nabycie pŻez
i -- --

. spÓłkę od ZŁOMREX SA w Poraju [Złomrex] wszystkich posiadanych przez Złomrex

udziałowji akcji w społkach ZŁoMREX METAL Społka z o.o., Ferrosta| Łabędy Spółka

z o o.:'j,,łSW Huta Sta|i Jakościowych SA za kwotę nie wyŻsząniŻ 7o3'ooo.o00,00 zł

(siedems et trzy m iIiony złotych).

2. Uchwała wchodzi w Życie zdniem podjęcia.<

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a następnie ogłosił, iż w
głosowaniu jawnym brało udział 10 Akcjonariuszy reprezentujących i posiadających:

- 1.318'553 akcji, z ktorych oddano 1'318.553 waznych głosow (co stanowi 1,99% akcji

w kapita|e zakładowym),

- 1'318'553 wainych głosÓw, w tym za uchwałą oddano 289.137 (dwieście

osiemdziesiąt dziewięÓ tysięcy sto trzydzieŚci siedem) głosów, przeciwko oddano

874.916 (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięÓset szesnaście) głosów,

wstrzymało się 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) głosów,

a więc uchwała ta nie została powzięta.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zakonczył obrady

Zgromadzenia o godzinie 13.05.

$2' Koszty tego aktu ponosi Społka, a wypisy aktu mozna wydawaÓ również

organom Społki.

$3. Pobrano Wynagrodzenie za dokonanie czynności notaria|nej z $9 ust. 1 pkt 2
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rozporządzenia Ministra Sprawied|iwoŚci z dnia 28.06.2004r. (Dz. U' 2004, Nr 148,

poz. 1564 z późniejszymi zmianami) w sprawie maksyma|nych stawek taksy

notaria|nej, w kwocie 1.,100,00 zł fieden tysiąc sto złotych), powiększone o podatek od

towarów i usług z art' 5, 15, 29 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia

11.03.2004r. (Dz. U.2004, Nr 54, poz. 535 z pozniejszymi zmianami) wedtug stawki

22o/o od kwoty,1.100,00zł, czy|i o kwotę 242,00 zł (dwieŚcie czterdzieści dwa złote), a

więc łącznie pobrano kwotę 1.342,00 zł (eden tysiąc trzysta czterdzieści dwa złote). - -

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzęnia i notariusza.

Repertorium"A" numer t e 4 
/2OlO

PoŚwiadczam zgodność tego wypisu z oryginałem.

Wypis wydano: organom Spółki

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z $|2 rozp. Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28'06.2004r, (Dz'U,2004, rt |48, poz, |564 ze zm,)

w kwocie 30,00zt, powiększone o podatek od towarów i usług zart, 5,15,29 i 4l ustawy

opodatkuodtowarówiusługzdnia||,03'2004r,(Dz,U,2004,nr54,poz,535zezm,)

według stawki22oń od kwoty 30,00zł, czy|i o kwotę 6,60zł' a więc łącznie

pobrano kwotę 36,60zł.

,..!nia 29.12.2010r.
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