Ogłoszenie
Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, ulica Marii Skłodowskiej-Curie 176,
59-301 Lubin, wpisana w dniu 31 grudnia 2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570.
Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad
Zarząd INTERFERIE Spółki Akcyjnej na podstawie art. 395 § 2 i § 5, art. 399 § 1, art. 401
§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 oraz § 23 ust. 2 i 3 Statutu zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31 marca 2010 r., na godzinę 11:00, w Lubinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 62 /sala szkoleniowa w budynku Centrum Badań Jakości
Spółka z o.o. – sala nr 209, II piętro/, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009,
zawierające m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki,
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla Spółki.
9. Powzięcie uchwał o:
a) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku,
b) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Powzięcie uchwał o:
a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2009,
b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009.
11. Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2009 rok dla
członków Zarządu Spółki.
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12. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej na III kadencję. Powołanie członków Rady
Nadzorczej INTERFERIE S.A. na nową kadencję.
13. WyraŜenie zgody na zbycie na rzecz spółki zaleŜnej INTERFERIE Medical SPA Spółka
z o.o. z siedzibą w Lubinie nieruchomości połoŜonych w Świnoujściu przy ulicy
Uzdrowiskowej 15.
14. WyraŜenie zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań
finansowych Spółki według zasad rachunkowości określonych przez Międzynarodowe
Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej (MSR).
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zmiana Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą
w Lubinie.
17. Zamknięcie obrad.
Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 15 marca
2010 r. („Dzień Rejestracji”)
Informacja o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące
Akcjonariuszami INTERFERIE S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:
1) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 15 marca
2010 r.) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki
oraz
2) w terminie od dnia 4 marca 2010 r. do dnia 16 marca 2010 r. (włącznie) złoŜą Ŝądanie
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na
którym zapisane są akcje Spółki.
Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłoŜona w lokalu Zarządu
INTERFERIE S.A. pod adresem ulica Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-301 Lubin,
w godzinach od 7:00 do 15:00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26 i 29-30 marca 2010 r.
Akcjonariusz INTERFERIE S.A. moŜe przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do
udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz Ŝądać odpisu listy za
zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz INTERFERIE S.A. moŜe zaŜądać przesłania mu listy Akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być
wysłana.
śądanie przesłania listy Akcjonariuszy naleŜy złoŜyć w siedzibie Spółki pod adresem ul.
Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-301 Lubin lub przesłać na adres wza@interferie.pl
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śądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub
osoby reprezentujące Akcjonariusza oraz, w przypadku:
1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – naleŜy załączyć kopię dokumentu
potwierdzającego toŜsamość Akcjonariusza (jeŜeli Ŝądanie składane jest w postaci
elektronicznej),
2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi
niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – naleŜy potwierdzić
uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub
innego rejestru,
3) zgłoszenia Ŝądania przez pełnomocnika – naleŜy dołączyć pełnomocnictwo do
zgłoszenia takiego Ŝądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego toŜsamość osoby podpisującej
Ŝądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niŜ osoba fizyczna – kopię odpisu
z właściwego rejestru, potwierdzającego upowaŜnienie osoby podpisującej do działania
w imieniu pełnomocnika.
Akcjonariusz korzystający z powyŜszych uprawnień przekazuje Spółce dokumenty
potwierdzające jego prawo do korzystania z tych uprawnień.
Prawo akcjonariusza do Ŝądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
walnego zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego INTERFERIE S.A. mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. śądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi
INTERFERIE S.A. nie później niŜ na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia tj. do 10 marca 2010 r. śądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. śądanie moŜe zostać
złoŜone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-301
Lubin lub w postaci elektronicznej na adres wza@interferie.pl
Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
na dzień złoŜenia Ŝądania załączając do Ŝądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie
o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:
1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – naleŜy załączyć kopię dokumentu
potwierdzającego toŜsamość Akcjonariusza (jeŜeli Ŝądanie składane jest w postaci
elektronicznej),
2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi
niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – naleŜy potwierdzić
uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub
innego rejestru,
3) zgłoszenia Ŝądania przez pełnomocnika – naleŜy dołączyć pełnomocnictwo do
zgłoszenia takiego Ŝądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego toŜsamość osoby podpisującej
Ŝądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niŜ osoba fizyczna – kopię odpisu
z właściwego rejestru, potwierdzającego upowaŜnienie osoby podpisującej do działania
w imieniu pełnomocnika.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub Akcjonariusze INTERFERIE S.A. reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego
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Zgromadzenia zgłaszać INTERFERIE S.A. na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@interferie.pl projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji
na dzień złoŜenia Ŝądania załączając do Ŝądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie
o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:
1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – naleŜy załączyć kopię dokumentu
potwierdzającego toŜsamość Akcjonariusza (jeŜeli Ŝądanie składane jest w postaci
elektronicznej),
2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi
niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – naleŜy potwierdzić
uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub
innego rejestru,
3) zgłoszenia Ŝądania przez pełnomocnika – naleŜy dołączyć pełnomocnictwo do
zgłoszenia takiego Ŝądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego toŜsamość osoby podpisującej
Ŝądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niŜ osoba fizyczna – kopię odpisu
z właściwego rejestru, potwierdzającego upowaŜnienie osoby podpisującej do działania
w imieniu pełnomocnika.
Ponadto, kaŜdy z Akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu moŜe podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z INTERFERIE S.A.
W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą
kontaktować się z INTERFERIE S.A. za pomocą elektronicznych środków komunikacji.
Komunikacja Akcjonariuszy z INTERFERIE S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy
wykorzystaniu adresu e-mailowego wza@interferie.pl
Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi
Akcjonariusz.
Wraz z przesyłanymi przez Akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które
w oryginale sporządzone zostały w języku innym aniŜeli język polski, Akcjonariusz przesyła
ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do INTERFERIE S.A., jak równieŜ
przez INTERFERIE S.A. do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane
do formatu PDF.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub
w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Pełnomocnictwa udzielone przez Akcjonariuszy dołączone zostaną do księgi protokołów.
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Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są
od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej INTERFERIE
S.A. pod adresem www.interferie.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie”→ „Spółka” →
„Materiały na walne zgromadzenie”.
Formularze, o których wyŜej mowa, dołączone zostały do wzorów pełnomocnictw, które
opracowane zostały odrębnie dla Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi i oddzielnie
dla Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi
niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@interferie.pl najpóźniej na dwie
godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dołoŜyć wszelkich
starań, aby moŜliwa była skuteczna weryfikacja waŜności pełnomocnictwa.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie
pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu
poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna
równieŜ zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie
prawo głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz
przesyła zeskanowane pełnomocnictwo (udzielone na formularzu udostępnionym przez
Spółkę lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane
i informacje), z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umoŜliwiających identyfikację
Akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną,
Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu,
potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. JeŜeli
pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą
prawną a posiadającej zdolność prawną, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu
z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu
potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, naleŜy przedłoŜyć
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upowaŜnienie do
działania wcześniejszych pełnomocników.
INTERFERIE S.A. podejmie odpowiednie działania słuŜące identyfikacji Akcjonariusza
i pełnomocnika w celu weryfikacji waŜności pełnomocnictwa udzielonego w postaci
elektronicznej. Weryfikacja ta polegać moŜe w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie
elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu
potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. INTERFERIE S.A. zastrzega,
Ŝe w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji
traktowany będzie jako brak moŜliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił
będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu.
INTERFERIE S.A. moŜe podjąć dodatkowo inne działania słuŜące identyfikacji
Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji waŜności pełnomocnictwa udzielonego
w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
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PowyŜsze zasady mają zastosowanie równieŜ w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej.
Członek Zarządu INTERFERIE S.A. i pracownik INTERFERIE S.A. mogą być
pełnomocnikami Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. JeŜeli
pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu INTERFERIE
S.A., członek Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., pracownik INTERFERIE S.A. lub
członek organów lub pracownik spółki zaleŜnej od INTERFERIE S.A., pełnomocnictwo
moŜe upowaŜniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma
obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź moŜliwość
wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnik, o którym mowa powyŜej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
Akcjonariusza.
KaŜdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na
listę obecności dowód osobisty lub paszport umoŜliwiający jego identyfikację.
MoŜliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
INTERFERIE S.A. nie przewiduje moŜliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej
INTERFERIE S.A. nie przewiduje moŜliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
INTERFERIE S.A. nie przewiduje moŜliwości wykonywania prawa głosu drogą
korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dostęp do dokumentacji
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać
pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał:
1) w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-301 Lubin
lub
2) na stronie internetowej Spółki pod adresem www.interferie.pl.
INTERFERIE S.A. będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.interferie.pl
Projektowane zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie
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Stosownie do treści art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, poniŜej podaje się proponowane
zmiany Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie:
1)
w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Siedzibą Spółki jest miasto: Lubin.”
2)
paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„Spółka moŜe tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki
organizacyjne, a takŜe przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze w kraju
i za granicą.”
3)
w § 6 w ust. 1 po słowach „Przedmiotem działalności Spółki” skreśla się słowa
„według Polskiej Klasyfikacji Działalności”
4)
w § 6 w ust. 1 punkcie 19 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 20-22
o brzmieniu:
„20) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
21) działalność związana z zarządzaniem funduszami,
22) działalność firm centralnych (head office) i doradztwo związane
z zarządzaniem.”
5)
paragraf 8 otrzymuje brzmienie:
„1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje mogą być emitowane
w odcinkach pojedynczych i zbiorowych.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”
6)
w § 14 ust. 3 dodaje się zdanie drugie o brzmieniu:
„W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŜliwość głosowania w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.”
7)
paragraf 15 otrzymuje brzmienie:
„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. JeŜeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki
uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki.”
8)
w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na
nich. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej
zwołuje on i otwiera następne posiedzenie Rady i przewodniczy na nim do chwili
wyboru Przewodniczącego. W przypadku gdy nie jest to moŜliwe, wskazane
wyŜej obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru Przewodniczącego na
najbliŜszym posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący Rady. Gdy nie jest takŜe
moŜliwe zwołanie i otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej przez
Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do wszystkich
członków Rady w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie,
wskazując termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.”
9)
w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego,
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
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4)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie
udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich
obowiązków,
5) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu,
6) zawieszanie w czynnościach z waŜnych powodów członka Zarządu lub
całego Zarządu,
7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuŜszy niŜ trzy
miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki,
którzy zostali odwołani, złoŜyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą
sprawować swoich czynności,
8) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania dla członków
Zarządu,
9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
sprawozdania finansowego,
10) zatwierdzanie budŜetu rocznego oraz wieloletnich planów strategicznych
Spółki,
11) zatwierdzanie rocznych limitów zadłuŜenia Spółki,
12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
13) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki.”
w § 22 ust. 3,4 i 5 uchyla się, a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 4 miesięcy od
zakończenia roku obrotowego.
3. uchylony
4. uchylony
5. uchylony”
w § 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak
jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki
oraz akcjonariuszy.”
w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
najbliŜszego Walnego Zgromadzenia.”
paragraf 27 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad
wnioskami o odwołanie, zawieszenie w czynnościach, bądź uchylenia takiego
zawieszenia członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich
do odpowiedzialności, jak równieŜ w sprawach osobowych. Ponadto tajne
głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych
do głosowania.
2.
Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki jest podejmowana
w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłaszana.”
w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć
w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umoŜliwiającym udzielenie
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego
Zgromadzenia.”
po § 35 dodaje się punkt „VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE”
dodaje się § 36 w brzmieniu:
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„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz
w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.”

W celu punktualnego rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, rejestracja
Akcjonariuszy odbywać się będzie na godzinę przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz.
259).
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