* w celu prawidlowego oddania glosu w sprawie uchwaly nale2y zlo2yc czytelny podpis w odpowiedniej rubryce znajduiqcej siq
poni2ej okreSlonego rodzaju glosu.
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kwotg od 1.695,00 zl (jeden tysiqc sze5isef dziewigddziesiqt pigc zlotych) do 29.586,30 zl
(dwadzieScia dziewigd tysigcy pig1set osiemdziesiqt sze56 zlotych i trzydzie$ci groszy)
poprzez emisjg:
1) od 16.950 (szesna$cie tysigcy dziewig1set pigddziesiqt) do 31.864 (trzydzieSci jeden
tysigcy osiemsef szeSddziesiqt cztery) akcji zwyklych imiennych, serii B, o wartoici
nominalnej 0,10 zl (dziesiqd groszy) ka2da, o lqcznej warto$ci nominalnej od 1.695,00
zt (tysiqc szeSisef dziewig6dziesiqt pi96 zlotych) do 3.186,40 zl (trzy tysiqce sto
osiemdzie siqt sze Sc zlotych i czterdzie Sci groszy) ;
2) od 1 (jeden) do 120.706 (sto dwadzie$cia tysiqcy sledemsef szeSf) akcji zwyklych
imiennych, sen7 C, o warto$ci nominalnej 0,10 zl (dziesigc groszy) ka2da, o lqcznej
wartoSci nominalnej od 0,10 zl (dziesigc groszy) do 12.070,60 zl (dwanaScie tysigcy
s i e d e m d zi e si qt zloty ch i sze Scd zi e si qt g ro szy) ;
3) od 1 (jeden) do 143.293 (sto czterdzie$ci trzy tysiqce dwieScie dziewigddziesiqt trzy)
akcji zwyklych imiennych, serii D, o wartoSci nominalnej 0,10 zl (dziesigA groszy)
ka2da, o lqcznej wartoSci nominalnej od 0,10 zl (dziesiga groszy) do 14.329,30 zl
(czternaScie tysigcy trzysta dwadzieScia dziewigf zlotych itrzydzie$cigroszy).
$2.
Po zapoznaniu sig z warunkami i zasadami podwy2szenia kapitalu zakladowego oraz emisji
nowych akcji Spolki, okreSlonymi w uchwale nr 2 Zarzqdu Spolki z dnia 17 lutego 2021 r. w
sprawie podwyZszenia kapitalu zakladowego Spotki w ramach kapitalu docelowego wraz z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Sp6lki prawa poboru nowych akcji Spotki w
caloSci oraz zmiany statutu Sp6lki, Rada Nadzorcza postawia wyrazic zgodg w
szczeg6lnoSci na:
1) pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Sp6lki prawa poboru nowych akcji Spolki
serii B w caloSci;
2) oznaczenie ceny emisyjnej 1 (jednej) nowej akcji Sp6lki serii B w wysokoSci 5,90 zl
(pigd zlotych i dziewigCdziesiqt groszy);
3) pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Sp6lki prawa poboru nowych akcji Spltki
serii C w caloSci;
4) oznaczenie ceny emisyjnej 1 (jednej) nowej akcji Spolki serii C w wysokoSci 6,23 zl
(szeSC zlotych i dwadzieScia trzy grosze);
5) pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Sp1tki prawa poboru nowych akcji Spolki
serii D w caloSci;
6) oznaczenie ceny emisyjnej 1 (jednej) nowej akcji Spolki serii D w wysokoSci 6,56 zl
(szeSc zlotych i pigidziesiqt szeSd groszy.

s3.
Niniejsza uchwala wchodzi w Zycie z chwilq jej powzigcia."
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Piotr Aleksin
Czlonek Rady Nadzorczej JCK S.A.
PESEL 75080300090

JCK S.A. z siedzibq w Swidnicy
ul. Kazimierza Odnowiciela 8
58-1OO Swidnica

GT.OSOWANIE RADY NADZORCZEJ
sPor.Kl PoD FrRMA JCK S.A. Z STEDZLBA W SWtDNICY
W TRYBIE PISEMNYM
Ja, nizej podpisany, dzialajqc jako Czlonek Rady Nadzorczej sp6lki pod firmq JCK S.A. z
siedzibq w Swidnicy (adres: ul. Kazimierza Odnowiciela 8,58-'1OO Swidnica), wpisanej do
rejestru przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego, prowadzonego przez Sqd
Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu, lX Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sqdowego, pod numerem KRS 0000881422, posiadajqcej numer NIP 8842754815
oraz numer REGON 361576789, o kapitale zakladowym w wysokoSci 105.000,00 zl,
oplaconym w calo6ci (zwanej dalej ,,Sp6lkq"), w zwiqzku z powzigciem uchwaly nr 2
Zarzqdu Spolki z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie podwyzszenia kapitalu zakNadowego
Spolki w ramach kapitatu docelowego wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
Sp6tki prawa poboru nowych akcji Sp6lkiw calo6ci orazzmiany statutu Sp6tki, niniejszym na
podstawie art.388 $ 3 ustawy zdnia 15 wrze6nia 2000 roku - Kodeks sp6lek handlowych
oraz $20. ust. 3 Statutu Sp6lki oddajq sw6j glos na ponizszq uchwalg Rady Nadzorczq
Sp6lki w trybie pisemnym:
,,Uchwala nr 01 /02/2021
Rady Nadzorczej
pod
firm4 JCK S.A. z siedzibE w Swidnicy
sp6tki
w sprawie wyra2enia zgody na podwyiszenie kapitalu zakladowego Sp6tki
w ramach kapitalu docelowego wraz z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy Sp6tki prawa poboru nowych akcji Sp6lki w calo$ci
oraz oznaczenie ceny emisyjnej nowych akcji
Rada Nadzorcza spolki pod firmq JCK S.A. z siedzibq w Swidnicy, dziatajqc na podstawie
art. 446 S 2 w zw. z art. 447 S 1 zd. 2 ustawy z dnia 15 wrze1nia 2000 roku - Kodeks sp6lek
handlowych oraz $8 usf. 9 Sfafutu Spolki niniejszym uchwala, co nastgpuje:
$7.
Rada Nadzorcza postanawia wyrazi1 zgodg na podwy2szenie kapitalu zakladowego Sp6lki w
ramach kapitatu docelowego z kwoty 105.000,00 zl (sto pig6 tysiqcy zlotych) do kwoty od
106.695,00 zl (sto szeSc tysigcy szeSisef dziewigidziesiqt pigi zlotych) do 134.586,30 zl
(sto trzydzie$ci cztery tysiqce pigdset osiemdziesiqt szeSc zlotych i trzydziesci groszy), tj. o
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