OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
KARPICKU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku, adres: ul. Jeziorna 3,
Karpicko, 64-200 Wolsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000136069 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art.
4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z
2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.; zwanej dalej „Kodeksem spółek handlowych”),
niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i zgodnie z art. 4022 Kodeksu
spółek handlowych przedstawia następujące informacje:
1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY
PORZĄDEK OBRAD
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień 25 kwietnia 2013
roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej przy ul. Słowiańskiej 4 w Grodzisku
Wielkopolskim z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania
Zarządu dotyczącego wkładów niepieniężnych, których wniesienie planowane
jest na pokrycie akcji nowej emisji oraz opinii biegłego rewidenta z badania
przedmiotowego sprawozdania.
6. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii
Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz
proponowaną cenę emisyjną akcji.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zmiany Statutu Spółki,
b. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru
warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii F, ubiegania się o
dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz
zmianie statutu Spółki,
c. zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

2. PRAWO
AKCJONARIUSZA
SPÓŁKI
DO
ŻĄDANIA
UMIESZCZENIA
OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20)
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej zwanego: „NWZ”). Żądanie powinno
zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 04 kwietnia
2013 r.
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Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Zarządu Spółki pod adresem: ul.
Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub w postaci elektronicznej i przesłane
na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@groclin.com.pl.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument
równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:
a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć dodatkowo kopię
obu stron dowodu osobistego (ewentualnie paszportu lub innego dokumentu
pozwalającego potwierdzić tożsamość akcjonariusza),
b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi
niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną –
należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając
dodatkowo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, a
jeśli dany odpis nie odzwierciedla stanu rzeczywistego odpis stosownej uchwały,
postanowienie lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w
imieniu tego podmiotu.
c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika akcjonariusza – należy dołączyć
pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza
(ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika
innego niż osoba fizyczna – dodatkowo kopię odpisu z właściwego rejestru,
potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu
pełnomocnika.

3. PRAWO
AKCJONARIUSZA
DO
ZGŁASZANIA
PROJEKTÓW
UCHWAŁ
DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NWZ LUB
SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED
TERMINEM NWZ
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
(1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Zarządu Spółki pod adresem: ul.
Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@groclin.com.pl projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia dokumenty, o
których mowa powyżej w pkt 2.

4. PRAWO
AKCJONARIUSZA
DO
ZGŁASZANIA
PROJEKTÓW
UCHWAŁ
DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS
WALNEGO ZGROMADZENIA
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
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5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA,
W
TYM
W
SZCZEGÓLNOSCI
O
FORMULARZACH
STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ
SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu powinno być
udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
został
zamieszczony
na
stronie
internetowej
Spółki
pod
adresem:
http://www.groclin.com.pl.
5.1. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik
obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:
•

przedłożyć kopię pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów
umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza
(aktualny odpis z właściwego rejestru w przypadku akcjonariuszy będących
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) za jednoczesnym
okazaniem oryginałów tych dokumentów,

•

okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów
sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest
dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza
przysięgłego.
5.2. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu
elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

środków

komunikacji

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej
wza@groclin.com.pl. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na
formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone przez akcjonariusza,
zawierające co najmniej te same dane i informacje, a w przypadku:
a) akcjonariuszy będącymi osobami fizycznymi
potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

–

kopię

dokumentu

b) akcjonariuszy
będących
osobami
prawnymi
lub
jednostkami
organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną– potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego
podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
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fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu
(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer
telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail
pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować
się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.
Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki
drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej w dniu NWZ do godz. 8:00.
Akcjonariusz lub jego pełnomocnik mogą potwierdzić otrzymanie przez Spółkę
wyżej wymienionego zawiadomienia pod numerem telefonu: (61) 44-36-131
lub (61) 44 36 132.
Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku
przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących
do jego weryfikacji.
5.3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej
oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik
zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnik akcjonariusza,
przy sporządzaniu listy obecności, powinien wylegitymować się dowodem
osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym
na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego
osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru
(składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw.
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci
elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Spółki i pełnomocnika,
Spółka w szczególności sprawdza kompletność dokumentów udzielonych
pełnomocnictw, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,
kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do
reprezentacji
akcjonariusza,
zgodność
uprawnień
osób
udzielających
pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem widniejącym we
właściwym rejestrze.
Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu
numeru wskazanego przez akcjonariusza, zgodnie z pkt 5.2. lub do wysłania
zwrotnej wiadomości e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego
akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
Spółka ma prawo
pełnomocnikiem.

skontaktować

się

zarówno

z

akcjonariuszem,

jak

i

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 5.2. nie jest
wiążące dla Spółki.
5.4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki.
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Członek Zarządu i pracownik Spółki
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

mogą

być

pełnomocnikami

na

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na NWZ jest: członek Zarządu Spółki,
członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub
pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do
reprezentacji tylko na jednym NWZ.
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym
mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza
Spółki.
5.5. Pełnomocnictwo udzielone akcjonariuszowi Spółki.
Akcjonariusz Spółki może jako pełnomocnik innego akcjonariusza głosować
przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z
jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z
zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na NWZ jest inny akcjonariusz Spółki
pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZ.
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym
mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza
Spółki.

6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY
WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE NWZ PRZY
WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

się

w

trakcie

NWZ

przy

8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ
KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ
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Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w
NWZ jest dzień 9 kwietnia 2013 roku (dalej zwany „Dniem Rejestracji”),
przypadający na 16 dni przed datą NWZ.

10. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W NWZ
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby
będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 10 kwietnia 2013 r.,
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w NWZ Spółka ustali na
podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa
powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą
NWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu
Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w NWZ.

11. LISTA AKCJONARIUSZY
Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku
Wielkopolskim, adres: ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski w godz. od
9:00 do 16:00, na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, tj. w dniach 22, 23 i 24 kwietnia 2013 r.
Akcjonariusz Spółki może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do
udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty
elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać
przesłane do Spółki na adres wskazany w pkt 14 niniejszego ogłoszenia.
Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz
obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza
Spółki.

12. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI
Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas NWZ wraz z
projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem:
http://www.groclin.com.pl począwszy od dnia zwołania NWZ.
Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w NWZ może uzyskać w formie papierowej
pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ w siedzibie Zarządu
Spółki w Grodzisku Wielkopolskim, adres: ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk
Wielkopolski, w godzinach 09.00 – 16.00 w dni robocze, po uprzednim zgłoszeniu
takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres wza@groclin.com.pl
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13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ,
INFORMACJE DOTYCZĄCE NWZ

NA

KTÓREJ

BĘDĄ

UDOSTĘPNIONE

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki
pod adresem http://www.groclin.com.pl.

14. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY ZE SPÓŁKĄ
W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze
mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. W
szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz
przesyłać zawiadomienia i dokumenty.
Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy
wykorzystaniu
adresu
e-mail:
wza@groclin.com.pl.
Ryzyko
związane
z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.
W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty,
które w oryginale sporządzone zostały w innym języku niż język polski, obowiązany
on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza
przysięgłego.
Wszystkie dokumenty przesłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez
Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu
PDF.

Spółka podaje dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki
proponowanych zmian:

oraz treść

1. Dotychczasowa treść § 7:
„§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) złotych
i dzieli się na :
a) 382.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
b) 2.442.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda,
c) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda,
d) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda,
e) 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda.
2. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A daje jej
właścicielowi prawo pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu.”
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Proponowana treść § 7:

„§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) złotych
i dzieli się na :
a) 382.500 uprzywilejowanych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 1,00
(jeden) złoty każda,
b) 2.442.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda,
c) 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda,
d) 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda,
e) 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden)
złoty każda.
2. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A daje jej
właścicielowi prawo pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Zniesienie uprzywilejowania akcji następuje za odszkodowaniem. Wysokość oraz
termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie
może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić
różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej
akcjonariuszowi.
4. Na podstawie Uchwały nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru
warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie akcji
serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz zmianie statutu Spółki kapitał
zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 6.077.873 (sześć
milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) złote, w
drodze emisji 6.077.873 (sześciu milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy
osiemset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości
nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda w celu przyznania praw do objęcia akcji
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na
podstawie wspomnianej wyżej Uchwały.”
2. Dotychczasowa treść § 6:

„§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja pozostałych części i akcesoriów
wyłączeniem motocykli – PKD [29.32.Z],

do

pojazdów

silnikowych,

z
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2) produkcja pozostałych mebli – PKD [31.09.Z],
3) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów
wyłączeniem motocykli – PKD [45.31.Z],

do

pojazdów

samochodowych,

z

4) hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD [55.10.Z],
5) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD [56.10.A],
6) praktyka lekarska – PKD [86.2],
7) działalność fizjoterapeutyczna – PKD [86.90.A],
8) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD
[85.59.B],
9) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD
[68.20.Z],
10) pozostałe ubezpieczenia
[65.12.Z],

osobowe

oraz

ubezpieczenia

majątkowe

–

PKD

11) działalność obiektów sportowych – PKD [93.11.Z],
12) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD [96.04.Z],
13) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD [46.90.Z],
14) przygotowywanie i podawanie napojów - PKD [56.30.Z].”

Proponowana treść § 6:

„§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja pozostałych części i akcesoriów
wyłączeniem motocykli – PKD [29.32.Z],

do

pojazdów

silnikowych,

z

samochodowych,

z

2) produkcja pozostałych mebli – PKD [31.09.Z],
3) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów
wyłączeniem motocykli – PKD [45.31.Z],

do

pojazdów

4) hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD [55.10.Z],
5) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD [56.10.A],
6) praktyka lekarska – PKD [86.2],
7) działalność fizjoterapeutyczna – PKD [86.90.A],
8) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD
[85.59.B],
9) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD
[68.20.Z],
10) pozostałe ubezpieczenia
[65.12.Z],

osobowe

oraz

ubezpieczenia

majątkowe

–

PKD

11) działalność obiektów sportowych – PKD [93.11.Z],
12) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD [96.04.Z],
13) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD [46.90.Z],
14) przygotowywanie i podawanie napojów - PKD [56.30.Z].
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15) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – PKD
[27.12.Z],
16) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
– PKD [29.31.Z],
17) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych z wyłączeniem
motocykli – PKD [45.31.Z]
18) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD [46.69.Z]
19) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa –PKD [46.7]”

3. Dotychczasowa treść § 16 ust. 2:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w
przepisach prawa, należy w szczególności:
a) ocena sprawozdań okresowych,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności grupy i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy zarówno co do
zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków
Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie
Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej
oceny,
c) zatwierdzanie
rocznych
i
opracowanych przez Zarząd,

wieloletnich

programów

działania

Spółki

d) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do
przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki,
e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
f)

zawieszanie w czynnościach
wszystkich członków Zarządu,

z

ważnych

powodów

poszczególnych

lub

g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
h) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
i)

ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych
do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,

j)

wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do innych spółek lub organizacji
gospodarczych,

k) z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
l)

rozpatrywanie i opiniowanie
Walnego Zgromadzenia,

spraw

mających

być

przedmiotem

uchwał

m) udzielanie Zarządowi upoważnienia do nabywania, obciążania i zbywania
prawa lub udziału w prawie własności lub użytkowania wieczystego
nieruchomości oraz akcji lub udziałów w spółkach, innych środków trwałych (w
rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości), jak również udzielania
gwarancji, poręczeń majątkowych i pożyczek, o wartości przekraczającej
równowartość kwoty 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro w
złotych,
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n) przedstawianie corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej
oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i
systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze
Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z
wyłączeniem umów typowych zawieranych przez Spółkę na warunkach
rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
p) zatwierdzanie, opracowanej przez Zarząd, polityki zarządzania ryzykiem w
działalności Spółki,
r) zatwierdzanie, opracowanej przez Zarząd, polityki kontroli wewnętrznej”.

Proponowana treść § 16 ust. 2:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w
przepisach prawa, należy w szczególności:
a) ocena sprawozdań okresowych,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności grupy i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy zarówno co do
zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków
Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie
Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej
oceny,
c) zatwierdzanie rocznych budżetów
przedkładanych przez Zarząd,

dla

Spółki

i

całej

grupy

kapitałowej

d) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do
przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki,
e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
f)

zawieszanie w czynnościach
wszystkich członków Zarządu,

z

ważnych

powodów

poszczególnych

lub

g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
h) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
i)

ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych
do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,

j)

wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do innych spółek lub organizacji
gospodarczych,

k) z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
l)

rozpatrywanie i opiniowanie
Walnego Zgromadzenia,

spraw

mających

być

przedmiotem

uchwał

m) wyrażanie zgody na: (i) zbycie, nabycie, obciążenie przedsiębiorstwa,
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, (ii) zaciągnięcie
kredytu bankowego w kwocie przekraczającej 10.000.000 złotych, (iii)
zaciągnięcie zobowiązania poza czynnościami, które wchodzą w zakres zwykłej
i bieżącej działalności Spółki zgodnie z dotychczasową dobrą praktyką
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(Działalnością w Zwykłym Trybie), w kwocie przekraczającej 3.000.000
złotych, (iv) nabycie aktywów trwałych poza Działalnością w Zwykłym Trybie,
w kwocie przekraczającej 3.000.000 złotych; (v) nabywanie udziałów/akcji
spółek, (vi) istotna zmiana profilu działalności (inna niż rozszerzenie
działalności o kolejne produkty), (vii) zaciągnięcie zobowiązania w Działalności
w Zwykłym Trybie w kwocie przekraczającej jednorazowo albo w skali roku
20.000.000 złotych,
n) przedstawianie corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej
oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i
systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym ze
Spółką znaczącej umowy w rozumieniu przepisów dotyczących informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z
wyłączeniem umów typowych zawieranych przez Spółkę na warunkach
rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
p) zatwierdzanie, opracowanej przez Zarząd, polityki zarządzania ryzykiem w
działalności Spółki,
r) zatwierdzanie, opracowanej przez Zarząd, polityki kontroli wewnętrznej,
s) wyrażanie zgody albo opinii w sprawach, w których do Rady Nadzorczej zwróci
się Zarząd albo członek Zarządu.”

4. Dotychczasowa treść § 17:
„§ 17
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego,
powoływanych na okres wspólnej kadencji.
2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić niezależni
członkowie Rady Nadzorczej, chyba, że Walne Zgromadzenie w uchwale w
sprawie powołania Rady Nadzorczej postanowi inaczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
a) trzech członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują w głosowaniu
podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariusze posiadający akcje imienne
uprzywilejowane serii A;
b) dwóch członków
Zgromadzenie,

Rady

Nadzorczej

powołuje

i

odwołuje

Walne

c) Walne Zgromadzenie spośród powołanych członków Rady Nadzorczej
wybiera Przewodniczącego.
4. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być powiązani ze Spółką lub
akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne uprzywilejowane serii A.
5. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie (w szczególności
współmałżonek, zstępny, wstępny), o których mowa w ust. 4, powinni spełniać
następujące kryteria:
1) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących
przez ostatnie 3 lata,
2) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w spółkach zależnych lub dominujących
na stanowisku członka Zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez
ostatnie 5 lat,
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3) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu
członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych
ze Spółki, spółek zależnych lub dominujących,
4) nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje
przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub
przedstawicielami, członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikami
pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
5) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub
dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego
rewidenta na rzecz Spółki, spółek zależnych, dominujących prze ostatnie 3
lata,
6) nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki,
pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi
stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3
lata,
7) nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką
bezpośrednio, jaki i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek
organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,
8) nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty
pierwszego wyboru,
9) nie są członkami Zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest
członkiem Rady Nadzorczej tej innej spółki.
6. Członka Rady Nadzorczej powołuje się na trzyletnią kadencję. Członkowie Rady
mogą być powoływani ponownie.
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
8. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
9. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub
odwołania członka Rady.
10. Na miejsce członka Rady Nadzorczej którego mandat wygasł w czasie trwania
wspólnej kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inną osobę.
11. Powołanie członka Rady w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga
zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy
zatwierdzenia członka Rady powołanego w czasie trwania wspólnej kadencji,
Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby,
której powołania nie zatwierdzono.
12. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji
Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków
Rady.

Proponowana treść § 17:
„§ 17
1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji.
1a. Do czasu dostosowania, po raz pierwszy po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców
zmiany § 17 ust. 1 Statutu dokonywanej na podstawie Uchwały nr 4/2013 z dnia
25 kwietnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie
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zmiany Statutu, składu Rady Nadzorczej do wymogów § 17 ust. 1 Statutu, Rada
Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych
na okres wspólnej kadencji.
2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić niezależni
członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 5 poniżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, są
powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
4. (skreślony).
5. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie (w szczególności
współmałżonek, zstępny, wstępny) powinni spełniać następujące kryteria:
1) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących
przez ostatnie 3 lata,
2) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w spółkach zależnych lub dominujących
na stanowisku członka Zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez
ostatnie 5 lat,
3) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu
członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych
ze Spółki, spółek zależnych lub dominujących,
4) nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje
przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub
przedstawicielami, członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikami
pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
5) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub
dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego
rewidenta na rzecz Spółki, spółek zależnych, dominujących prze ostatnie 3
lata,
6) nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki,
pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi
stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3
lata,
7) nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką
bezpośrednio, jaki i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek
organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,
8) nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty
pierwszego wyboru,
9) nie są członkami Zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest
członkiem Rady Nadzorczej tej innej spółki.
6. Członka Rady Nadzorczej powołuje się na trzyletnią kadencję. Członkowie Rady
mogą być powoływani ponownie.
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Sekretarza.
8. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
9. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub
odwołania członka Rady.
10. Na miejsce członka Rady Nadzorczej którego mandat wygasł w czasie trwania
wspólnej kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inną osobę.
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11. Powołanie członka Rady w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga
zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy
zatwierdzenia członka Rady powołanego w czasie trwania wspólnej kadencji,
Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby,
której powołania nie zatwierdzono.
12. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji
Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków
Rady.

5. Dotychczasowa treść § 19:
„§ 19
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy
razy w roku,
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego
zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.
3. Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek członka
Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania
wniosku.”

Proponowana treść § 19:
„§ 19
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy
razy w roku,
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im
przewodniczy.
3. Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek członka
Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania
wniosku.
4. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest do wykonywania funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w szczególności tych wymienionych w ust. 2
i 3 powyżej, w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo
zaniechania wykonania określonej czynności przez Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.”

Dotychczasowa treść § 20 ust. 7:

"7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu, z
wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w
szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia
członków Zarządu.”

Proponowana treść § 20 ust. 7:

"7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu, z
wyjątkiem spraw dotyczących osobiście członków Zarządu, w szczególności
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odwołania i powołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia członków
Zarządu.”
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