VISTULA GROUP

RB-W 8 2013
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
Data sporządzenia:

8

/

2013

2013-06-07

Skróc ona nazwa emitenta
VISTULA GROUP
Temat

Wniosek akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w trybie art. 401 par.
1 KSH o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group SA z siedzibą w
Krakowie zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe

Treść raportu:

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2013 roku IPOPEMA 2
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), działając w trybie
art. 401 par. 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), złożył w Spółce wniosek o uzupełnienie porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. („Zgromadzenie”) o
poniższe dwa nowe punkty:
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z
wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji
serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia
wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
Wniosek Funduszu zawiera następujące projekty uchwał dotyczące wyżej wymienionych punktów porządku
obrad Zgromadzenia:
„Uchwała nr F.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa
poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu
jednolitego statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 310 § 2 w
zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 29.003.265 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące
dwieście sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie wyższej niż 37.003.265 zł (trzydzieści siedem milionów trzy
tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych),
poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii M ("Akcje Serii
M") o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
2. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki zostanie przeznaczony
do podziału między akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku.
3. Akcje Serii M mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Emisja Akcji Serii M nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych, przeprowadzonej w drodze oferty skierowanej wyłącznie do wybranych przez Zarząd podmiotów.
5. Cena emisyjna Akcji Serii M zostanie oznaczona przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym cena emisyjna
będzie nie niższa niż cena emisyjna akcji poprzedniej publicznej emisji serii K tj. 0,80 (osiemdziesiąt groszy) za
akcję. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej
akcji Serii M, nie niższej niż wskazana w zdaniu poprzednim cena emisyjna.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody
pozbawienia prawa poboru, niniejszym działając w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Serii M.
7. Akcje Serii M nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Wszystkie Akcje Serii M będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a) złożenia ofert objęcia Akcji Serii M wybranym podmiotom, b) zawarcia
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umów o objęcie Akcji Serii M w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych; c) zawarcia umowy lub
umów o subemisję inwestycyjną, o ile zawarcie takiej umowy lub umów Zarząd Spółki uzna za uzasadnione; d)
dokonania wyboru podmiotów, którym zostaną zaoferowane Akcje Serii M; e) ustalenia terminu zawarcia przez
Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych f) złożenia oświadczenia, o
którym mowa w art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; g) podjęcia wszelkich innych
czynności prawnych i faktycznych związanych z niniejszym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją
Akcji Serii M;
10. Ustala się ostateczny termin zawarcia umów o objęcie Akcji Serii M na dzień 31 grudnia 2013 roku;
11. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z
uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, niniejszym zmienia postanowienia § 8 Statutu Spółki
w ten sposób, że uchyla w całości jego dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść w brzmieniu:
„ 1. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 133.861.625 (sto trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt
jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) i nie więcej niż 173.861.625 (sto siedemdziesiąt trzy miliony osiemset
sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy)
każda.
2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 29.003.265 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące dwieście
sześćdziesiąt pięć złotych i nie więcej niż 37.003.265 zł (trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dwieście
sześćdziesiąt pięć złotych).”
12. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu
Spółki.”
„Uchwała nr F.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A.
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji serii M w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych
działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia:
1. o ubieganiu się o dopuszczenie wszystkich Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności
prawnych i faktycznych koniecznych i potrzebnych dla ubiegania się i dopuszczenia Akcji Serii M do obrotu na
rynku regulowanym.
2.o dematerializacji wszystkich Akcji Serii M oraz, działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii M w depozycie papierów wartościowych, a także do
podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z dematerializacją Akcji Serii M.”
Wniosek Funduszu zawiera ponadto uzasadnienie o następującej treści:
„Wniosek o uzupełnienie porządku obrad składany jest przez akcjonariusza na podstawie art. 401 par. 1 KSH z
zachowaniem wymaganego terminu 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Wniosek zawiera
wskazanie punktów porządku obrad, o które wnioskowane jest uzupełnienie i projekty uchwał. Akcjonariusz
składa wniosek kierując się podjęciem inicjatywy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu jej
dokapitalizowania.
Akcjonariusz przedstawia jednocześnie opinię uzasadniającą wyłączenia prawa poboru i zasady ustalenia ceny
emisyjnej Akcje Serii M:
1. W wyniku emisji Akcji Serii M Spółka uzyska środki finansowe dla Spółki na cele jej dofinansowania.
2. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Akcji Serii M ma na celu
umożliwienie zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek
handlowych podmiotom wskazanym przez Zarząd.
3. Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii M zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza
powinna posiadać swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii M stosownie do aktualnych warunków.
Jednocześnie uchwała ustala minimalną cenę odpowiadającą cenie emisyjnej ostatniej publicznej emisji akcji
serii K.
4. W opinii wnioskodawcy Spółki wyłącznie przeprowadzenie emisji Akcji Serii M w trybie subskrypcji prywatnej z
wyłączeniem prawa poboru umożliwi Spółce odpowiednie szybkie pozyskanie środków z emisji Akcji Serii M, co
pozwoli na osiągnięcie celu emisji.
5. Wskazane czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji
Serii M jest ekonomicznie uzasadnione i będzie leżeć w interesie Spółki, co w konsekwencji zwiększać będzie jej
wartość dla wszystkich akcjonariuszy.”
W odniesieniu do zamierzonych zmian Statutu Spółki, wniosek Funduszu zawiera również dotychczasowe
postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian:
Dotychczasowe brzmienie paragrafu 8 statutu Spółki:
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„1. Kapitał zakładowy dzieli się na 133.861.625 (sto trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy
sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy wynosi 29.003.265 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt
pięć złotych).”
Proponowane brzmienie paragrafu 8 statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 133.861.625 (sto trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt
jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) i nie więcej niż 173.861.625 (sto siedemdziesiąt trzy miliony osiemset
sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy)
każda.
2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 29.003.265 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzy tysiące dwieście
sześćdziesiąt pięć złotych i nie więcej niż 37.003.265 zł (trzydzieści siedem milionów trzy tysiące dwieście
sześćdziesiąt pięć złotych).”
W związku z treścią wyżej opisanego wniosku Funduszu Spółka podaje poniżej do wiadomości nowy porządek
obrad Zgromadzenia uwzględniający dwa nowe, wyżej wskazane punkty zawarte we wniosku Funduszu,
oznaczone w nowym porządku obrad jako punkt 11 i punkt 12:
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca
2013 roku na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3, w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w
Krakowie:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej Vistula Group S.A.
oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w
sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Vistula
Group S.A. za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M
z wyłączeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej
Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej
emisji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia
wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. w dniu 28
czerwca 2013 roku, uzupełnionego o nowy porządek obrad oraz informację o zamierzonych zmianach statutu
Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyc zajnego Walnego Zgromadzenia_ 28
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyc zajnego Walnego Zgromadzenia_ 28 c zerwiec 2013.pdf
c zerwiec 2013

VISTULA GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
VISTULA GROUP
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(skróc ona nazwa emitenta)
31-035
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48
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(numer)
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OGŁOSZENIE ZARZ DU VISTULA GROUP S.A. Z SIEDZIB W KRAKOWIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarz d Vistula Group S.A. z siedzib w Krakowie przy ul. Starowi lnej 48 (dalej: „Spółka”),
działaj c na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej:
„KSH”) w zwi zku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem
Art. 4022 KSH w zwi zku z Art. 402 oraz Art. 4021 KSH przedstawia nast puj ce informacje:
I.

DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO
SZCZEGÓŁOWY PORZ DEK OBRAD

ZGROMADZENIA

ORAZ

Zarz d Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzie 28 czerwca 2013 roku na godzin
12.00 w Krakowie, przy ul. Floria skiej 3, w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w
Krakowie z nast puj cym porz dkiem obrad:
1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.

Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.

3.

Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci do
podejmowania uchwał.

4.

Podj cie uchwały w sprawie przyj cia porz dku obrad.

5.

Rozpatrzenie sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki i działalno ci grupy
kapitałowej Vistula Group S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2012.

6.

Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarz du z
działalno ci Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarz du w sprawie podziału zysku Spółki
wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012.

7.

Podj cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki
za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

8.

Podj cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci grupy
kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2012 oraz w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

9.

Podj cie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego przez Spółk
obrotowym 2012.

w roku

10. Podj cie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarz du i Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowi zków w roku obrotowym 2012.

11. Podj cie uchwały w sprawie podwy szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
nowych akcji serii M z wył czeniem prawa poboru akcji serii M, w sprawie zmiany
statutu Spółki i upowa nienia Rady Nadzorczej Spółki do przyj cia tekstu jednolitego
statutu Spółki.
12. Podj cie uchwały w sprawie upowa nienia zarz du Spółki do zawarcia umowy
o rejestracj
akcji nowej emisji serii M w Krajowym Depozycie Papierów
Warto ciowych S.A. i upowa nienia zarz du Spółki do podj cia wszelkich stosownych
działa w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
13. Zamkni cie Walnego Zgromadzenia.
II.

DZIE REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ
INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
przypada na szesna cie dni przed dat Walnego Zgromadzenia, tj. na dzie 12 czerwca
2013 roku. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj tylko osoby b d ce
Akcjonariuszami Spółki w dniu 12 czerwca 2013 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien za da , nie wcze niej ni
po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie pó niej ni w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie pó niej ni
w dniu 13 czerwca 2013 roku, od podmiotu prowadz cego rachunek papierów warto ciowych
wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Za wiadczenie powinno zawiera wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3
KSH, to jest:
1) firm (nazw ), siedzib , adres i piecz

wystawiaj cego oraz numer za wiadczenia,

2) liczb akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firm (nazw ), siedzib i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
5) warto

nominaln akcji,

6) imi i nazwisko albo firm (nazw ) uprawnionego z akcji,
7) siedzib (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia za wiadczenia,
9) dat i miejsce wystawienia za wiadczenia,
10) podpis osoby upowa nionej do wystawienia za wiadczenia.

List Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarz d Spółki
ustala na podstawie wykazu sporz dzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych
S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
III.

PROCEDURY DOTYCZ CE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do
porz dku obrad Walnego Zgromadzenia

dania umieszczenia okre lonych spraw w

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentuj co najmniej jedn dwudziest
kapitału zakładowego Spółki mog
da umieszczenia okre lonych spraw w porz dku
obrad Walnego Zgromadzenia. danie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zosta
zgłoszone Zarz dowi Spółki nie pó niej ni na dwadzie cia jeden dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie pó niej ni do dnia 7 czerwca 2013 r. wł cznie.
danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz cej proponowanego
punktu porz dku obrad. danie mo e zosta zło one na pi mie (tj. dor czone osobi cie
za potwierdzeniem zło enia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i
potwierdzeniem odbioru) na adres: Vistula Group S.A., Sekretariat Zarz du, ul.
Starowi lna 48, 31-035 Kraków lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie
wiadomo ci elektronicznej na wskazany adres e-mail: wza@vistulagroup.pl. O
wła ciwym terminie zło enia powy szego dania wiadczy b dzie data jego wpłyni cia
do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia
powy szego dania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłyni cia na serwer
pocztowy Spółki).
danie powy sze mo e by zło one za pomoc prawidłowo
wypełnionego i podpisanego wła ciwego formularza pobranego ze strony internetowej
Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest
wysłanie formularza i wszelkich zał czonych dokumentów jako zał czników w formacie
PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odr bny formularz dla Akcjonariuszy
b d cych osobami fizycznymi oraz odr bny dla Akcjonariuszy innych ni osoby fizyczne.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze daj cy umieszczenia okre lonych spraw w porz dku
obrad musz przedstawi , wraz z daniem, dokumenty potwierdzaj ce ich to samo
oraz uprawnienie do dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego
Zgromadzenia, w szczególno ci:
1) wiadectwo depozytowe lub za wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadz cy rachunek papierów
warto ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
potwierdzaj ce, e jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiedni
liczb akcji na dzie zło enia dania,
2) w przypadku Akcjonariusza b d cego osob fizyczn – kopi dowodu osobistego,
paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo ,
3) w przypadku Akcjonariusza innego ni osoba fizyczna – kopi aktualnego odpisu z
wła ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie do
reprezentowania Akcjonariusza,

4) w przypadku zgłoszenia
dania przez pełnomocnika - kopi dokumentu
pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do
reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopi dowodu osobistego, paszportu lub
urz dowego dokumentu to samo ci pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika
innego ni osoba fizyczna - kopi odpisu z wła ciwego rejestru potwierdzaj cego
upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika
oraz kopi dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych)
upowa nionych do reprezentowania pełnomocnika.
Obowi zek zał czenia dokumentów, o których mowa powy ej dotyczy Akcjonariuszy
wyst puj cych z daniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty
powinny zosta doł czone w postaci wła ciwej dla formy dania (dokument papierowy
lub jego skan w formacie PDF). Spółka mo e podj odpowiednie działania słu ce
identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji wa no ci przesłanych
dokumentów.
Zarz d Spółki niezwłocznie, jednak nie pó niej ni na osiemna cie dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie pó niej ni w dniu 10 czerwca
2013 roku, ogłosi zmiany w porz dku obrad, wprowadzone na danie Akcjonariusza lub
Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porz dku obrad zostanie umieszczone na stronie
internetowej Spółki www.vistulagroup.pl oraz opublikowane w formie raportu bie cego.
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotycz cych spraw
wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta
wprowadzone do porz dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest
kapitału zakładowego mog , przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłasza Spółce na
pi mie (tj. dor czy osobi cie za potwierdzeniem zło enia lub wysła do Spółki za
potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Vistula Group S.A.,
Sekretariat Zarz du, ul. Starowi lna 48, 31-035 Kraków lub przy wykorzystaniu rodków
komunikacji elektronicznej przesyłaj c wiadomo elektroniczn na wskazany adres email: wza@vistulagroup.pl, projekty uchwał dotycz ce spraw wprowadzonych do
porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do
porz dku obrad. Powy sze projekty uchwał musz by zgłoszone Spółce nie pó niej ni
na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w zwi zku z konieczno ci ich
ogłoszenia przez Spółk na stronie internetowej. O wła ciwym terminie zło enia
powy szego zgłoszenia wiadczy b dzie data i godzina jego wpłyni cia do Spółki, a w
przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powy szego
zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłyni cia na serwer pocztowy
Spółki).
Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz mo e dokona za pomoc prawidłowo
wypełnionego i podpisanego wła ciwego formularza pobranego ze strony internetowej
Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze rodków komunikacji elektronicznej

wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich zał czonych dokumentów jako
zał czników w formacie PDF. Projekty uchwał s ogłaszane niezwłocznie na stronie
internetowej Spółki www.vistulagroup.pl. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono
odr bny formularz dla Akcjonariuszy b d cych osobami fizycznymi oraz odr bny dla
Akcjonariuszy innych ni osoby fizyczne.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszaj cy projekty uchwał dotycz cych spraw
wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta
wprowadzone do porz dku obrad, musz przedstawi , wraz z wnioskiem o zgłoszenie,
dokumenty potwierdzaj ce ich to samo oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów
uchwał dotycz cych spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia
lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad Walnego, w szczególno ci:
1) wiadectwo depozytowe lub za wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadz cy rachunek papierów
warto ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
potwierdzaj ce, e jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiedni
liczb akcji na dzie zło enia dania,
2) w przypadku Akcjonariusza b d cego osob fizyczn – kopi dowodu osobistego,
paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo ,
3) w przypadku Akcjonariusza innego ni osoba fizyczna – kopi aktualnego odpisu z
wła ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie do
reprezentowania Akcjonariusza,
4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopi dokumentu
pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do
reprezentowania Akcjonariusza, oraz kopi dowodu osobistego, paszportu lub
urz dowego dokumentu to samo ci pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika
innego ni osoba fizyczna - kopi odpisu z wła ciwego rejestru potwierdzaj cego
upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika
oraz kopi dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych)
upowa nionych do reprezentowania pełnomocnika.
Obowi zek zał czenia dokumentów, o których mowa powy ej dotyczy Akcjonariuszy
zgłaszaj cych projekty uchwał zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej.
Dokumenty powinny zosta doł czone, w postaci wła ciwej dla formy wniosku
(dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka mo e podj odpowiednie
działania słu ce identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji wa no ci
przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotycz cych spraw
wprowadzonych do porz dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Ka dy z Akcjonariuszy mo e podczas Walnego Zgromadzenia zgłasza projekty uchwał
dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w
szczególno ci o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz
sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej o
ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mog uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo
głosu osobi cie lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien
dysponowa dokumentem stwierdzaj cym jego to samo . Akcjonariusz nieb d cy osob
fizyczn mo e uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu
przez osob uprawnion do składania o wiadcze woli w jego imieniu lub przez
pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn
powinno wynika z okazanego przy sporz dzaniu listy obecno ci odpisu z wła ciwego
rejestru dla Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z
oryginałem przez notariusza, radc prawnego lub adwokata), ewentualnie ci gu
pełnomocnictw oraz odpisu z wła ciwego rejestru. Osoba udzielaj ca pełnomocnictwa w
imieniu Akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinna by ujawniona w aktualnym
odpisie z wła ciwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako
przedstawiciela Akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinno wynika z uchwały
wła ciwego organu tego Akcjonariusza umocowuj cej go do działania. Uchwała ta musi
zosta przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem
przez notariusza, radc prawnego lub adwokata.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
chyba, e co innego wynika z tre ci pełnomocnictwa. Pełnomocnik mo e udzieli
dalszego pełnomocnictwa, je eli wynika to z tre ci pełnomocnictwa. Pełnomocnik mo e
reprezentowa wi cej ni jednego Akcjonariusza i głosowa odmiennie z akcji ka dego
Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadaj cy akcje zapisane na rachunku zbiorczym,
mo e ustanowi oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych
na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadaj cy akcje zapisane na wi cej ni jednym
rachunku papierów warto ciowych mo e ustanowi oddzielnych pełnomocników do
wykonywania praw z akcji zapisanych na ka dym z rachunków.
Je eli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarz du,
Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki
zale nej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo mo e upowa nia do reprezentacji
Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowi zek
ujawni Akcjonariuszowi okoliczno ci wskazuj ce na istnienie b d mo liwo
wyst pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim
wypadku wył czone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
musi by udzielone na pi mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo
sporz dzone w j zyku obcym powinno by przetłumaczone na j zyk polski przez

tłumacza przysi głego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysi głego
na j zyk polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz mo e udzieli pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu w
postaci elektronicznej, za pomoc strony internetowej Spółki www.vistulagroup.pl.
Akcjonariusz mo e zawiadomi Spółk o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej poprzez wypełnienie formularza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
który
Spółka
udost pnia na swojej stronie internetowej www.vistulagroup.pl.
Wypełnienie formularza zgodnie z instrukcj w nim zawart stanowi zawiadomienie
Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesyłane do Spółki za
pomoc strony internetowej Spółki www.vistulagroup.pl.
Akcjonariusz, który chce udzieli pełnomocnictwa w wy ej wymienionej formie, zwraca
si osobi cie lub na pi mie do Spółki o wydanie loginu i hasła, które umo liwi
Akcjonariuszowi przeprowadzenie procedury weryfikacji i udzielenia pełnomocnictwa w
formie elektronicznej. Akcjonariusz zobowi zuje si zachowa w poufno ci nadany mu
login i hasło. Login i hasło przesyłane s Akcjonariuszowi przesyłk listow lub kuriersk
na podany przez niego w daniu adres. Akcjonariusz mo e zmieni hasło samodzielnie
za po rednictwem strony internetowej Spółki.
W formularzu pełnomocnictwa w rubryce „Uwagi” Akcjonariusz powinien poda
nast puj ce informacje:
a) wskaza liczb akcji, z których wykonywane b dzie prawo głosu,
b) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a tak e numer telefonu i adres e-mail
pełnomocnika, za po rednictwem których Spółka b dzie mogła komunikowa si z
Akcjonariuszem i pełnomocnikiem w celu weryfikacji wa no ci pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i
pełnomocnika.
Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien
niezwłocznie dostarczy Spółce (tj. dor czy osobi cie za potwierdzeniem zło enia lub
wysła do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres:
Vistula Group S.A., Sekretariat Zarz du, ul. Starowi lna 48, 31-035 Kraków lub przy
wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej przesyłaj c wiadomo elektroniczn
na wskazany adres e-mail: wza@vistulagroup.pl, kopie dokumentów potwierdzaj cych
to samo Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególno ci:
1) w przypadku Akcjonariusza b d cego osob fizyczn – kopi dowodu osobistego,
paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo ,
2) w przypadku Akcjonariusza innego ni osoba fizyczna – kopi aktualnego odpisu z
wła ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie do
reprezentowania Akcjonariusza.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi by dokonane najpó niej na 24
godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zwi zku z

konieczno ci przeprowadzenia przez Spółk działa weryfikacyjnych. Spółka podejmie
odpowiednie działania słu ce identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu
weryfikacji wa no ci pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja
ta polega mo e w szczególno ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub
telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia
faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowi zany
jest przedło y przy sporz dzaniu listy obecno ci na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
dokument potwierdzaj cy udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (wydruk
wypełnionego formularza pełnomocnictwa udost pnionego przez Spółk ) pozwalaj cy
zidentyfikowa Akcjonariusza składaj cego takie o wiadczenie oraz dokument słu cy
identyfikacji pełnomocnika.
Wzór formularza pozwalaj cego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika,
zawieraj cego dane okre lone w art. 402³ § 3 KSH, zatytułowanego – „Formularz
pozwalaj cy na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Vistula Group Spółka Akcyjna z siedzib w Krakowie zwołanym na dzie
28 czerwca 2013 roku” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem
www.vistulagroup.pl. Je eli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi dor czy
formularz Przewodnicz cemu Walnego Zgromadzenia najpó niej przed zako czeniem
głosowania nad uchwał , która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma by głosowana przy
jego wykorzystaniu.
Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinno wynika z
okazanego przy sporz dzaniu listy obecno ci odpisu z wła ciwego rejestru dla
Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno
z
oryginałem przez notariusza, radc prawnego lub adwokata), ewentualnie ci gu
pełnomocnictw oraz odpisu z wła ciwego rejestru. Osoba udzielaj ca pełnomocnictwa w
imieniu Akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinna by ujawniona w aktualnym
odpisie z wła ciwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako
przedstawiciela Akcjonariusza nieb d cego osob fizyczn powinno wynika z uchwały
wła ciwego organu tego Akcjonariusza umocowuj cej go do działania. Uchwała ta musi
zosta przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem
przez notariusza, radc prawnego lub adwokata.
5. Informacja o mo liwo ci i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki nie przewiduje mo liwo ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania si w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje mo liwo ci wypowiadania si w trakcie Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drog
wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej

korespondencyjn

lub przy

Statut Spółki nie przewiduje mo liwo ci wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu
rodków komunikacji elektronicznej.
Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki
wykonywania prawa głosu drog korespondencyjn .
IV.

MO LIWO
UZYSKANIA
ZGROMADZENIA

INFORMACJI

nie

przewiduje

DOTYCZ CYCH

mo liwo ci

WALNEGO

Pełna dokumentacja, która ma zosta przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z
projektami uchwał oraz informacje dotycz ce Walnego Zgromadzenia zamieszczone b d na
stronie internetowej Spółki pod adresem www.vistulagroup.pl od dnia zwołania Walnego
Zgromadzenia.
Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo e uzyska , w formie
papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma by przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu
oraz projekty uchwał lub uwagi Zarz du b d Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarz du w
siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Starowi lnej 48 w godzinach 10.00 – 16.00 w dni
robocze.
V.

ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁK

Z uwzgl dnieniem ogranicze przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogłoszeniu,
Akcjonariusze Spółki mog kontaktowa si ze Spółk za pomoc rodków komunikacji
elektronicznej. W szczególno ci Akcjonariusze Spółki mog zgłasza wnioski, dania, oraz
przesyła zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółk w formie
elektronicznej odbywa si
przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail:
wza@vistulagroup.pl.
Akcjonariusz wykorzystuj cy elektroniczne rodki komunikacji ponosi wył czne ryzyko
zwi zane z ich wykorzystaniem.
W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drog elektroniczn dokumenty, które w
oryginale sporz dzone zostały w j zyku innym ni j zyk polski, obowi zany jest doł czy do
nich tłumaczenie na j zyk polski sporz dzone przez tłumacza przysi głego. Wszelkie
dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak równie przez Spółk do
Akcjonariusza drog elektroniczn powinny mie posta skanu w formacie PDF.

VI.

LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu b dzie
wyło ona w sekretariacie Zarz du w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Starowi lnej 48 w
godzinach 10.00 – 16.00 od dnia 25 czerwca 2013 roku.
Akcjonariusz Spółki mo e da przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie poczt elektroniczn , podaj c adres poczty
elektronicznej, na który lista powinna by wysłana.
danie powinno zosta sporz dzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub
przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail:
wza@vistulagroup.pl w formacie PDF. Do
dania powinny zosta doł czone kopie
dokumentów potwierdzaj cych to samo Akcjonariusza lub osób działaj cych w imieniu
Akcjonariusza (w szczególno ci kopia: dowodu osobistego, odpisu z wła ciwego rejestru lub
pełnomocnictwa).
Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo da wydania odpisu wniosków
w sprawach obj tych porz dkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem
tj. od dnia 21 czerwca 2013 roku.

VII.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B D
INFORMACJE DOTYCZ CE WALNEGO ZGROMADZENIA

UDOST PNIONE

Wszelkie informacje dotycz ce Walnego Zgromadzenia oraz formularze udost pnione s na
stronie internetowej Spółki www.vistulagroup.pl.
VIII.

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z
TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA
Na dzie ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji
wynosi 133.861.625 (sto trzydzie ci trzy miliony osiemset sze dziesi t jeden tysi cy sze set
dwadzie cia pi ), co daje ł cznie 133.861.625 (sto trzydzie ci trzy miliony osiemset
sze dziesi t jeden tysi cy sze set dwadzie cia pi ) głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki.

IX.

INFORMACJA O ZAMIERZONYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI
Na podstawie art. 402 § 2 KSH, w odniesieniu do zamierzonych zmian Statutu Spółki,
Spółka podaje do wiadomo ci dotychczasowe postanowienia Statutu oraz tre
projektowanych zmian:
Dotychczasowe brzmienie paragrafu 8 statutu Spółki:
„1.

Kapitał zakładowy dzieli si na 133.861.625 (sto trzydzie ci trzy miliony osiemset
sze dziesi t jeden tysi cy sze set dwadzie cia pi ) akcji o warto ci nominalnej 20 gr
(dwadzie cia groszy) ka da.

2.

Kapitał zakładowy wynosi 29.003.265 zł (dwadzie cia dziewi
dwie cie sze dziesi t pi złotych).”

milionów trzy tysi ce

Proponowane brzmienie paragrafu 8 statutu Spółki:
„1.

Kapitał zakładowy dzieli si na nie mniej ni 133.861.625 (sto trzydzie ci trzy miliony
osiemset sze dziesi t jeden tysi cy sze set dwadzie cia pi ) i nie wi cej ni
173.861.625 (sto siedemdziesi t trzy miliony osiemset sze dziesi t jeden tysi cy
sze set dwadzie cia pi ) akcji o warto ci nominalnej 20 gr (dwadzie cia groszy)
ka da.

2.

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej ni 29.003.265 zł (dwadzie cia dziewi milionów
trzy tysi ce dwie cie sze dziesi t pi
złotych i nie wi cej ni 37.003.265 zł
(trzydzie ci siedem milionów trzy tysi ce dwie cie sze dziesi t pi złotych).”

