
 

Ogłoszenie Zarządu spółki Digitree Group Spółka Akcyjna  

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

 

Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz na 

podstawie § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. (dalej również: „Spółka”), Zarząd Spółki zwołuje w 

trybie art. 4021 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 

04.11.2021 r. o godzinie 12:00 w Rybniku, w siedzibie Spółki przy ul. Raciborskiej 35A (I piętro). 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 

 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej oraz 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej. 

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Walnego Zgromadzenia 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Regulaminu Rady Nadzorczej. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie Zgromadzenia. 

 

Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i wykonywaniem 

prawa głosu 

 

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

walnego zgromadzenia  

 

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej 

(drogą pocztową lub faksową) nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. 

najpóźniej do dnia 14.10.2021 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci 

elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej 

Spółki (wz@digitree.pl). O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data 

jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej - data umieszczenia 

powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływ na serwer pocztowy Spółki). 

 

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 

do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia 

 

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem zgromadzenia, tj. przed dniem 



04.11.2021 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub 

sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej 

powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (wz@digitree.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza 

otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. 

 

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, może nastąpić, jeżeli podmioty 

uprawnione przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo 

depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) lub zaświadczenie wystawione przez 

podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wraz z odpowiednim dokumentem 

identyfikującym uprawnionego. 

 

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 

do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia 

 

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas 

głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika 

 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć 

w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.  

 

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego 

przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba 

lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny 

być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik 

głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.  

 

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu 

poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres (wz@digitree.pl) dokładając wszelkich 

starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.  

 

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone 

do protokołu walnego zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie 

odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie 

reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres e-mail Spółki (wz@digitree.pl). 

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

 

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:  

 dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie 

identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty 

elektronicznej obu tych osób), 



 zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu 

oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. 

 

Po przybyciu na walne zgromadzenie, akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie 

ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik 

powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa 

udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na 

stronie internetowej Spółki (www.digitree.pl), zakładka „Inwestorzy” a następnie „Walne 

Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia 

w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. 

 

Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą 

korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

 

Zarząd Digitree Group S.A. jako zwołujący nie postanowił o możliwości wzięcia udziału w walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, stosownie do regulacji art. 4065 

KSH, wobec powyższego nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie, regulacje wewnętrzne Spółki nie 

przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. 

 

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku 

obrad walnego zgromadzenia 

 

Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. Podczas 

obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie 

informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. 

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym 

ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni 

od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. Wyjaśnienia i odpowiedzi, udzielane przez 

członków zarządu na pytania uczestników walnego zgromadzenia, powinny być dokonywane przy 

uwzględnieniu faktu, iż Digitree Group S.A. jako spółka publiczna wykonuje swoje obowiązki 

informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi 

oraz że udzielanie niektórych informacji nie może być dokonywane z naruszeniem tych przepisów 

prawa. W pozostałym zakresie do odpowiedzi i wyjaśnień członków zarządu mają odpowiednie 

zastosowanie art. 428 i 429 KSH.  

 

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym 

zgromadzeniu 

 

Zgodnie z art. 4061 § 1 dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 

19.10.2021 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mają wyłącznie 

osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w walnym 

zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy 

dniem ogłoszenia o walnym zgromadzeniu, a pierwszym dniem powszednim po record date, do 

podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, stosownie do dyspozycji art. 4063. 



 

Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 

 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona 

w siedzibie Spółki pod adresem: Rybnik (44-200), ul. Raciborska 35A, w godzinach od 9.00 do 15.00, 

w dniach powszednich od 29.10.2021 r. do 04.11.2021 r. 

 

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym 

zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, 

na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki 

(wz@digitree.pl). 

 

Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje 

dotyczące walnego zgromadzenia 

 

Informacje i dokumenty dotyczące walnego zgromadzenia są zamieszczane na korporacyjnej stronie 

internetowej Spółki www.digitree.pl, zakładka „Inwestorzy” a następnie „Walne Zgromadzenia”. 

Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje 

żądanie całej dokumentacji związanej z walnym zgromadzeniem. 

 

Projektowane zmiany Statutu Spółki 

 

1) dodanie do §4 ust. 1 pkt 26) o treści następującej: 

„26) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.” 

2) dodanie do §4 ust. 1 pkt 27) o treści następującej: 

„27) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.” 

3) zmiana §6 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: 

„Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości 

udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: SARE 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B zostały objęte za wkłady pieniężne.” 

na następujące brzmienie: 

„Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do liczby 

udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: SARE 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B zostały objęte za wkłady pieniężne.” 

4) zmiana §15 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: 

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach lub w Warszawie.” 

na następujące brzmienie: 



„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach lub w Warszawie lub we 

Wrocławiu lub w Gdyni.” 

5) zmiana §16 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: 

„3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej  są powoływani przez 

Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnienia przysługującego Tomaszowi Pruszczyńskiemu do 

powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, dopóki będzie posiadać nie mniej niż 

15% (piętnaście procent) udziału w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 15% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu.” 

na następujące brzmienie: 

„3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez 

Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnienia przysługującego Tomaszowi Pruszczyńskiemu do 

powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, dopóki będzie posiadać nie mniej niż 

15% (piętnaście procent) udziału w kapitale zakładowym DIGITREE GROUP S.A. i nie mniej niż 15% 

(piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.” 

6) zmiana §18 ust. 4 do ust. 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: 

„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka 

technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich 

uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym 

posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści 

projektów uchwał. 

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze 

pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. 

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania 

w czynnościach członków Zarządu. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku 

obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich 

członków Rady.”  

 

na następujące brzmienie: 

„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich 

uczestniczących w takim posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym 

posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści 

projektów uchwał oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwał. 

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze 

pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy 



Członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa 

Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwał. 

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za 

pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku 

obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich 

Członków Rady.” 

 

7) zmiana §19 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: 

„2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych 

uchwał należy: 

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktyczny oraz 

wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu 

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady 

Nadzorczej, 

b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki, 

c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu 

absolutorium z wykonania obowiązków, 

d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, 

e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych 

(biznes plan), 

f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub 

uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów, 

g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia 

takiej pożyczki lub kredytu wartość zadłużenia z tych tytułów jednorazowo lub łącznie w ciągu roku 

obrotowego przekroczyłaby kwotę 250.000,00 złotych; 

h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań 

z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania jednorazowo lub łącznie w ciągu 

roku obrotowego wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 250.000,00 złotych; 

i) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych 

obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 złotych jednorazowo lub łącznie 

z tych tytułów w ciągu roku obrotowego, 

j) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza kwotę 

250.000,00 złotych jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego, 

k) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału 

w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego 

prawa rzeczowego, 

l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej lub 

z członkiem Zarządu Spółki albo ze znaczącym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % akcji 

spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą 

zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki o równowartości w złotych przekraczającej 

jednorazowo kwotę 50.000,00 złotych a łącznie w ciągu roku obrotowego kwotę 100.000,00 złotych, 

m) wyrażanie zgody na obciążenie, nabycie, zbycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w 

innych spółkach handlowych i na przystąpienie do innej spółki, 

n) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki, 

o) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 

p) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.” 

 



na następujące brzmienie: 

„2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał 

należy: 

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 
obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz 
wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie 
Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny 
i działalności Rady Nadzorczej; 

b) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia; 

c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych 
(biznes plan); 

d) udzielanie Członkom Zarządu zezwolenia na pełnienie funkcji w organach podmiotów spoza 
Grupy Kapitałowej Digitree Group, zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub 
uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika; 

e) wyrażenie zgody na zawarcie, istotną zmianę (tj. w zakresie zwiększenia kwoty zaangażowania, 
wydłużenia okresu obowiązywania lub rozszerzenia wymaganego do złożenia przez Spółkę 
zabezpieczenia), wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu, 
gwarancji, leasingu lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te instrumenty 
finansowe), udzielenie jakiegokolwiek zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie 
weksla, z wyłączeniem czynności realizowanych w ramach zawartych uprzednio umów 
pożyczki, kredytu, gwarancji, leasingu lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te 
instrumenty finansowe) w okresie ich obowiązywania i do wysokości limitów zaangażowania 
określonych w tych umowach lub pozostałych czynności podejmowanych w zwykłym toku 
działalności, których wartość jednostkowa jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego 
przekroczyłaby kwotę 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych; 

f) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub 
innych obciążeń majątku Spółki (nie wskazanych w ust. 2 lit. e powyżej) o wartości 
przekraczającej kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych - jednorazowo lub łącznie z tych 
tytułów w ciągu roku obrotowego; 

g) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub jakiekolwiek rozporządzenie składnikami majątku 
trwałego Spółki (w tym poprzez użyczenie, obciążenie itp.) o wartości przekraczającej 
250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych w ramach jednej lub większej liczby 
powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego; 

h) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału 
w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości 
ograniczonego prawa rzeczowego; 

i) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy istotnej z Członkiem Rady Nadzorczej lub 
z Członkiem Zarządu Spółki albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 
5 (pięć) % akcji spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza 
umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki o równowartości 
w złotych przekraczającej jednorazowo kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych a łącznie 
w ciągu roku obrotowego kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych; 

j) wyrażanie zgody na obciążenie, nabycie, zbycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji 
w innych spółkach handlowych i na przystąpienie do innej spółki; 

k) wyrażenie zgody na zawarcie istotnych transakcji na zasadach i w przypadkach określonych 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz 
w przyjętych w Spółce regulacjach dotyczących zawierania transakcji z podmiotami 
powiązanymi; 

l) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki; 
m) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu w granicach określonych w obowiązującej 

w Spółce polityce wynagrodzeń;  
n) coroczne sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu 

i Rady Nadzorczej Spółki;  
o) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.” 



 
8) zmiana §20 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: 

„Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście z zastrzeżeniem § 18 

ust. 7.” 

na następujące brzmienie: 

„Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście z zastrzeżeniem § 18 

ust. 6.” 

 

Dodatkowe informacje 

 

Osoby uprawnione do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji 

i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad. 

 

W dniu 25 sierpnia 2021 r. Spółka zadeklarowała raportem EBI numer 03/2021 w jakim zakresie 

stosuje Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Zgodnie z treścią 

powołanego powyżej komunikatu, Spółka stosuje następującą zasadę związaną ze zgłaszaniem 

kandydatur osób, które mają zostać potencjalnie wybrane do pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Spółki: 

„Kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez 

akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później 

niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich 

dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki.” 

 

Zgłaszanie kandydatur powinno odbywać się w trybie zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia, który został opisany powyżej, a także 

zawierać życiorys kandydata oraz jego zgodę na powołanie do składu Rady Nadzorczej. 

 

Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być w 

języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone 

na język polski przez tłumacza przysięgłego). 

 

 

 


