
Zawołanie ZWZ ViaGuara S.A. na dzień 28.06.2010 roku 

 

Zarząd ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, działając na podstawie 

art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 

które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, w dniu 28.06.2010 

roku o godzinie 1100 z następującym porządkiem obrad:  

 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok obrotowy 2009. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium izłonkom Zarządu z wykonania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium izłonkom Rady Nadzorczej 

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu 

do podwyższenia kapitału zakładowego ViaGuara S.A. w ramach kapitału docelowego 

poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych 

na akcje Spółki, z możliwością  wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i 

warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu i 

dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji  nowych serii i dokonywania 

zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień jak wyżej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu 

jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wynikające z podjętych 

uchwał. 

14. Zamknięcie Zgromadzenia. 

 

Na podstawie art. 402 § 2 Ksh, Zarząd niniejszym podaje treść proponowanych zmian Statutu 

Spółki: 

 

1. Obecne brzmienie § 6: 

 

„§ 6.  Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1) produkcja napojów (PKD 15.9), 

2) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1), 

3) sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 51.2), 

4) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3), 



5) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.4), 

6) sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu 

(PKD 51.5), 

7) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8), 

8) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z), 

9) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 52.2), 

10) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków 

i artykułów toaletowych (PKD 52.3), 

11) sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

52.4), 

12) transport drogowy towarów (PKD 60.24), 

13) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.i), 

14) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 

63.12.i), 

15) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40.i), 

16) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych 

(PKD 73.10E), 

17) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

74.14.A), 

18) badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z), 

19) reklama (PKD 74.40.Z). 

Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub 

koncesji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego 

zezwolenia lub koncesji.” 

 

Proponowane brzmienie: 

 

„§ 6.  Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1) produkcja napojów (PKD 15.9), 

2) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1), 

3) sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 51.2), 

4) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3), 

5) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.4), 

6) sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu 

(PKD 51.5), 

7) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8), 

8) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z), 

9) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 52.2), 

10) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków 

i artykułów toaletowych (PKD 52.3), 

11) sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

52.4), 

12) transport drogowy towarów (PKD 60.24), 

13) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.i), 



14) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 

63.12.i), 

15) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40.i), 

16) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych 

(PKD 73.10E), 

17) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

74.14.A), 

18) badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z), 

19) reklama (PKD 74.40.Z), 

20) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (74.90.Z). 

Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub 

koncesji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego 

zezwolenia lub koncesji.” 

 

2. Obecne brzmienie § 8: 

„§ 8. 

1. Kapitał zakładowy wynosi 7.777.000,00 zł (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt 

siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: 

a) 7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A 

oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do 

głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy, 

b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych 

numerami od B – 1 do B – 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii i oznaczonych 

numerami od i – 1 do i – 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych 

numerami od D – 1 do D – 2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych 

numerami od E – 1 do E – 1.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

f) 20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G – 1 do G – 20.885.000, po 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 

oznaczonych od numeru H-1 do numeru H-3.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda, 

h) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych od 

numeru I-1 do numeru I -6.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

i) 26.500.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J-26.500.000, po 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda. 

2. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa 

objęcia akcji serii F Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii E podjętej przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie w dniu 9 maja 2007 roku, kapitał zakładowy Spółki został 

warunkowo podwyższony o kwotę 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) 



poprzez emisję 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 

nominalnej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy). Warunkowe 

podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia 

objęcia akcji  zwykłych na okaziciela serii F przez obligatariuszy obligacji serii A 

z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F, którzy są Uczestnikami 

Programu Opcji Pracowniczych. 

3. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie 

wyższą niż 600.000zł (sześćset tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 

6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału 

zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy 

obligacji zamiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela serii H.  

 

Proponowane brzmienie: 

„§ 8. 

1. Kapitał zakładowy wynosi 7.777.000,00 zł (siedem milionów siedemset 

siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: 

a) 7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji 

serii A oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, 

uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) 

głosy, 

b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B 

oznaczonych numerami od B – 1 do B – 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, 

c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii i 

oznaczonych numerami od i – 1 do i – 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, 

d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D 

oznaczonych numerami od D – 1 do D – 2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, 

e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

oznaczonych numerami od E – 1 do E – 1.000.000, po 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, 

f) 20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G 

– 1 do G – 20.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii H, oznaczonych od numeru H-1 do numeru H-3.500.000, po 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, 

h) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 

oznaczonych od numeru I-1 do numeru I -6.000.000, po 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, 

i)    26.500.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J-

26.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 



2. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem 

pierwszeństwa objęcia akcji serii F Spółki oraz warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E podjętej przez Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2007 roku, kapitał zakładowy Spółki został 

warunkowo podwyższony o kwotę 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 

tysięcy) poprzez emisję 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej 

wartości nominalnej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy). Warunkowe 

podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia 

objęcia akcji  zwykłych na okaziciela serii F przez obligatariuszy obligacji serii A 

z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F, którzy są Uczestnikami 

Programu Opcji Pracowniczych. 

3. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 

nie wyższą niż 600.000zł (sześćset tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej 

niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 

nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału 

zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez 

obligatariuszy obligacji zamiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela serii H.  

4.   1)  Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o 

kwotę nie większą niż 5.800.000,00 zł (słownie: pięć  milionów osiemset 

tysięcy złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu 

upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału 

zakładowego. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału 

zakładowego oraz  do emitowania nowych akcji w ramach kapitału 

docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru 

przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. 

2)   Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych 

   akcjonariuszy w całości albo w części prawa poboru w stosunku do akcji 

emitowanych w granicach kapitału docelowego. 

3) Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych 

akcjonariuszy w całości albo w części prawa poboru w stosunku do 

warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji w 

ramach kapitału docelowego, emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 6 

poniżej. 

4) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd 

decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest 

umocowany  do:  

- ustalenia ceny emisyjnej akcji, 

- zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową  lub 

innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,  

- podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji 

akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji, 

- podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na 

celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu., 

w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień 



do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich 

czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień 

w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Newionnect.   

5)     Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za 

wkłady pieniężne. 

6)   Zarząd, w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego 

w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne 

jednej lub kilku serii, uprawniające do zapisu na akcje emitowane w ramach 

kapitału docelowego, z maksymalnym terminem wykonania prawa do zapisu 

na akcje upływającym w terminie 30.06.2013 roku, z zastrzeżeniem, iż 

w ramach upoważnienia Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne 

uprawniające do subskrybowania akcji w ramach kapitału docelowego 

w terminie krótszym, niż termin maksymalny wykonania prawa do  zapisu na 

akcje.” 

 

3. Obecne brzmienie § 12: 

„§ 12. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie kierunków działalności Spółki, 

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 

5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

6) określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,  

7) zmiana statutu Spółki, 

8) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu, 

9) zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej, 

10) połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja, 

11) wybór likwidatorów Spółki, 

12) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 

13) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy 

za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),  

14) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub 

akcjonariuszy.” 

 

Proponowane brzmienie § 12: 

„§ 12. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie kierunków działalności Spółki, 

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 



5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  

6) określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,  

7) zmiana statutu Spółki,  

8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 

9) zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,  

10) połączenie spółek, przekształcenia Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja,  

11) wybór likwidatorów Spółki, 

12) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja papierów 

wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub 

objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych), 

13) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do 

dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy), 

14) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub 

osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co 

najmniej trzech lat, 

15) udzielenie upoważnienia do nabywania własnych akcji instytucji finansowej, która 

nabywa akcje Spółki na własny rachunek celem ich dalszej odsprzedaży; upoważnienie 

może być udzielone na okres nie dłuższy niż rok, 

16) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd 

lub akcjonariuszy.” 

 

4. Obecne brzmienie § 20: 

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu 

samodzielnie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.” 

 

Proponowane brzmienie § 20: 

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki 

upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub członek zarządu działający łącznie 

z prokurentem.” 

 

Poniżej Zarząd ViaGuara S.A. wskazuje zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym  ViaGuara 

S.A.: 

 

W Walnym Zgromadzeniu ViaGuara S.A. mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą 

akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, tj. w dniu 12 czerwca 2010 roku. W celu zapewnienia 

udziału w Walnym Zgromadzeniu: 

 

a) Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po 

ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 

14 czerwca 2010 roku zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów 

wartościowych imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w  Walnym 

Zgromadzeniu. 

 

b) Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je 

w Spółce najpóźniej w dniu  14 czerwca 2010 roku i nie odebrać przed końcem 14 

czerwca 2010 roku. 



 

c) Akcjonariusze posiadający akcji imienne uprawnieni są do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu 12 czerwca 2010.  

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą 

żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie 

powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2010 roku. Żądanie powinno zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie 

powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: 

info@viaguara.com 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą 

przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maja zostać wprowadzone do 

porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim. Akcjonariusze 

powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając 

odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.  

 

Każdy z akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania 

zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te 

powinny być przedstawione w języku polskim. 

 

Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście 

lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo 

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu 

wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zawiadomienie o udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na 

adres poczty elektronicznej: info@viaguara.com i zawierać wskazanie mocodawcy, 

pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Walne 

Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument 

pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, także 

dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. 

 

W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie 

Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) lub 

wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, formularze do głosowania przez 

pełnomocników nie będą publikowane. 

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez 

notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do 

reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem 

(w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania 

pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego 

rejestru. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym 



zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić 

dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może 

reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego 

akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku 

papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z 

akcji zapisanych na każdym z rachunków. 

 

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst 

dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał 

w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107  w godzinach 9.00 – 16.00,  na trzy dni 

powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od dnia 23 czerwca do dnia 25 

czerwca 2010 roku, gdzie również będzie udostępniona zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu ViaGuara S.A. 

 

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej 

Emitenta pod adresem www.viaguara.com. 

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku Newionnect”.  

 

 

 


