


2020 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ 

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII H 

S 1. Z!!romadzenie otworzvł Pan Daniel Ryczek, według oświadczenia zamieszkały: 

legitymujący się dowodem osobistym 

z terminem ważności do dnia PESEL którego 

tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości 

powołanego powyżej), jako Członek Zarządu Emitenta (,,Otwierający Zgromadzenie"), który 

zgodnie z postanowieniami punktu 2.3 Regulaminu Zgromadzenia bierze udział w obradach 

Zgromadzenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość za pomocą 

wideokonferencji prowadzonej za pośrednictwem internetowej aplikacji o nazwie "LoopUp", 

umożliwiającej wzajemną transmisję dźwięku i obrazu pomiędzy uczestnikami 

wideokonferencji. Otwierający Zgromadzenie oświadczył, że dysponuje bezpośrednią 

transmisją dźwięku i obrazu ze Zgromadzenia oraz może wzajemnie komunikować się ze 

wszystkimi osobami biorącymi udział w Zgromadzeniu oraz oświadczył, że na dzień 20 marca 

2020 roku na godz. 14:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance 

Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. przy ulicy Lwowskiej 19, 00-660 

Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych w dniu 28 maja 

2019 roku przez Emitenta (,,Obligacje"), z następującym porządkiem obrad:---------------------

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------

Sporządzenie i podpisanie listy obecności. ----------------------------------------------------

Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 

uchwał.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----------------------------------------------------

Podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji 

("Warunki Emisji").------------------------------------------------------------------------------

P odjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy 

Pomiędzy Wierzycielami Gak zdefiniowano w Warunkach Emisji) i upoważnienia 
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8. 

9. 
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Warszawa, dnia 13 marca 2020 r. 

PEŁNOMOCNICTWO 

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) 

zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne 

S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, 

wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy 

pełnomocnictwa Panu Piotrowi Grzelińskiemu legitymującemu się dowodem osobistym o 

serii i numerze:   do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu 

Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 20 marca 2020r. w 

Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00108. 

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz 

przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. 

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy. 

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników. 

 Sławomir Tołwiński 

    PREZES ZARZĄDU 

Na oryginale podpis elektroniczny
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