
 

 

OG OSZENIE O ZWO ANIU 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
AKCJONARIUSZY 

DOMEX-BUD Development S.A. 

 

Zarz d Spó ki  DOMEX – BUD Development  S.A.  z  siedzib  we Wroc awiu przy ul.  Supi skiego 1 
wpisanej do Krajowego Rejestru S dowego przez S d Rejonowy dla Wroc awia – Fabrycznej VI 
Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem KRS 0000274149 informuje, e 
zwo uje na dzie  16 listopada 2010 roku o godz. 10:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, które odb dzie si  w siedzibie Spó ki z nast puj cym porz dkiem obrad: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodnicz cego. 
2. Stwierdzenie prawid owo ci zwo ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do 

podejmowania uchwa . 
3. Przyj cie porz dku obrad. 
2. Powo anie nowego cz onka Rady Nadzorczej, Pana Tomasza Magier . 
3. Zamkni cie obrad. 

 
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 
 
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu DOMEX-BUD Development S.A. maj  osoby, 
które by y akcjonariuszami Spó ki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 31.10.2010r. oraz 
a) zwróci y si  - nie wcze niej ni  po og oszeniu o zwo aniu Walnego Zgromadzenia i nie pó niej 
ni  w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 
nie pó niej ni  02.11.2010r. do podmiotu prowadz cego rachunek papierów warto ciowych z 

daniem wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu. 
b) z y dokumenty akcji maj cych posta  dokumentu w Spó ce nie pó niej ni  w Dniu 
Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 31.10.2010r. i nie odbior  ich przed 
zako czeniem tego dnia. Zamiast akcji mo e by  z one za wiadczenie wydane na dowód 

enia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej maj cych siedzib  lub oddzia  na 
terytorium Unii Europejskiej lub pa stwa b cego stron  umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, wskazanych w og oszeniu o zwo aniu Walnego Zgromadzenia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
List  uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spó ka ustali 
na podstawie wykazu sporz dzonego przez podmiot prowadz cy depozyt papierów 
warto ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i na podstawie akcji 
maj cych posta  dokumentu z onych w spó ce. Podmiot prowadz cy depozyt papierów 
warto ciowych sporz dza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie pó niej ni  na 
dwana cie dni przed dat  Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z 
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstaw  sporz dzenia wykazów 
przekazywanych podmiotowi prowadz cemu depozyt papierów warto ciowych s  wystawione 
za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spó ki. 
 
 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wy ona 
w siedzibie Spó ki pod adresem ul. Supi skiego 1, 52-317 Wroc aw, na trzy dni powszednie przed 
odbyciem Walnego Zgromadzenia. 
 
 
Akcjonariusz Spó ki mo e da  przes ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udzia u w 
Walnym Zgromadzeniu nieodp atnie poczt  elektroniczn , podaj c w asny adres poczty 
elektronicznej, na który lista powinna by  wys ana. Spó ka mo e za da  udokumentowania, i  
sk adaj cy takowe danie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu z enia powy szego dania, 
je li nie znajduje si  on na li cie Akcjonariuszy uprawnionych do udzia u w Walnym 
Zgromadzeniu. 
 
Opis procedur dotycz cych uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 

osu.   
 
Prawo akcjonariusza do dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego 
Zgromadzenia. 
 
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentuj  co najmniej jedn  dziesi  kapita u 
zak adowego Spó ki mog da  umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego 
Zgromadzenia. danie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zosta  zg oszone Zarz dowi 
Spó ki w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej nie pó niej ni  na dwadzie cia jeden dni 
przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie pó niej ni  26 pa dziernika 2010 r. danie 
powinno zawiera  uzasadnienie lub projekt uchwa y dotycz cej proponowanego punktu lub 
sprawy porz dku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze daj cy umieszczenia okre lonych 
spraw w porz dku obrad musz  do powy szego dania za czy  za wiadczenie / wiadectwo 
depozytowe/, wystawione przez w ciwy podmiot, potwierdzaj ce stan posiadania przez 
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do z enia powy szego dania cz ci kapita u 
zak adowego Spó ki ( wersja papierowa / skan).  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub b cych 
osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przed enia w ciwych 
dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest za czenie do powy szego 

dania orygina ów lub kopii tych e dokumentów. Obowi zek za czenia dokumentów, o których 
mowa powy ej dotyczy zarówno formy pisemnej jaki i elektronicznej dania, w postaci 

ciwej dla ka dej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu 
PDF/. danie w formie pisemnej wraz z kompletem za czników, powinno by  z one za 
potwierdzeniem z enia w siedzibie Spó ki pod adresem: ul. Supi skiego 1, 52 -317 Wroc aw lub 
wys ane do Spó ki, za potwierdzeniem wys ania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. 
Supi skiego 1, 52 -317 Wroc aw, lub wys ane Spó ce w przypadku formy elektronicznej na adres 
e-mail: biuro@domex-bud.pl. 
 
 
O w ciwym terminie z enia powy szego dania wiadczy  b dzie data jego wp yni cia do 
Spó ki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powy szego 

dania w systemie poczty elektronicznej Spó ki. Zarz d Spó ki niezw ocznie, jednak nie pó niej 
ni  na osiemna cie dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia      
29.10. 2010 r. og osi zmiany w porz dku obrad, wprowadzone na powy sze danie przy czym 
og oszenie nowego porz dku nast pi w sposób w ciwy dla zwo ania Walnego Zgromadzenia. 
 
Prawo akcjonariusza do zg aszania projektów uchwa  dotycz cych spraw wprowadzonych do 
porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj  zosta  wprowadzone do porz dku 
obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
 
 
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentuj  co najmniej jedn  dwudziest  kapita u 
zak adowego Spó ki mog  zg osi  przed terminem Walnego Zgromadzenia swoje projekty uchwa  
dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które 
maj  zosta  wprowadzone do porz dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powy sze 
projekty uchwa  musz  by  zg oszone Spó ce w formie pisemnej lub elektronicznej nie pó niej ni  
na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w zwi zku z konieczno ci  ich og oszenia 
przez Spó  na stronie internetowej. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zg aszaj cy swoje projekty 
uchwa  dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, 
które maj  zosta  wprowadzone do porz dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, 
musz  do powy szego zg oszenia za czy  za wiadczenie / wiadectwo depozytowe/, wystawione 
przez w ciwy podmiot, potwierdzaj ce stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, 
wymaganej do powy szego zg oszenia cz ci kapita u zak adowego Spó ki. Dodatkowo w 
przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub b cych osobami prawnymi 
lub innymi, których reprezentacja wymaga przed enia w ciwych dokumentów zgodnie z 
zasadami ich reprezentacji, wymagane jest za czenie do powy szego zg oszenia orygina ów lub 
kopii tych e dokumentów. 
 
 



 
 
 
 
 
 Obowi zek za czenia dokumentów, o których mowa powy ej dotyczy zarówno formy pisemnej 
jak i elektronicznej zg oszenia, w postaci w ciwej dla ka dej z form /dokument papierowy lub 
jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Zg oszenie w formie pisemnej wraz z 
kompletem za czników, powinno by  z one za potwierdzeniem z enia w siedzibie Spó ki pod 
adresem: ul. Supi skiego 1, 52 -317 Wroc aw lub wys ane do Spó ki, za potwierdzeniem wys ania 
i potwierdzeniem odbioru na adres: ul. Supi skiego 1,                           52 -317 Wroc aw, lub 
wys ane Spó ce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: biuro@domex-bud.pl. 
 
O w ciwym terminie z enia powy szego zg oszenia wiadczy  b dzie data jego wp yni cia do 
Spó ki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powy szego 
zg oszenia w systemie poczty elektronicznej Spó ki. Spó ka niezw ocznie og asza powy sze 
projekty uchwa  na swojej stronie internetowej. 
 
Prawo akcjonariusza do zg aszania projektów uchwa  dotycz cych spraw wprowadzonych do 
porz dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. 
 
Ka dy z Akcjonariuszy mo e podczas Walnego Zgromadzenia zg asza  projekty uchwa  
dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad. 
 
Prawo do ustanowienia pe nomocnika, formy pe nomocnictwa, oraz sposób zawiadamiania o 
udzieleniu pe nomocnictwa w formie elektronicznej, wraz ze sposobami weryfikacji wa no ci 
pe nomocnictw. 
 
Akcjonariusz mo e uczestniczy  w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa  prawo g osu 
osobi cie lub przez Pe nomocnika. Pe nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza 
na Walnym Zgromadzeniu, chyba, e co innego wynika z tre ci pe nomocnictwa. Pe nomocnik 
mo e udzieli  dalszego pe nomocnictwa, je eli wynika to z tre ci pe nomocnictwa. Pe nomocnik 
mo e reprezentowa  wi cej ni  jednego Akcjonariusza i g osowa  odmiennie z akcji ka dego 
Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadaj cy akcje zapisane na wi cej ni  jednym rachunku papierów 
warto ciowych mo e ustanowi  oddzielnych Pe nomocników do wykonywania praw z akcji 
zapisanych na ka dym z rachunków. Akcjonariusz nie b cy osob  fizyczn  mo e uczestniczy  
w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa  prawo g osu przez osob  uprawnion  do sk adania 

wiadcze  woli w jego imieniu lub przez Pe nomocnika. Pe nomocnictwo do uczestniczenia w 
Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa g osu wymaga udzielenia na pi mie lub w postaci 
elektronicznej. W przypadku  udzielenie pe nomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz 
informuje o tym fakcie Spó  za po rednictwem poczty elektronicznej Spó ki na adres e-mail: 
biuro@domex-bud.pl. Spó ka na swojej stronie internetowej w zak adce                                   
WALNE ZGROMADZENIE udost pnia do pobrania wzór pe nomocnictwa w postaci 
elektronicznej, który po wype nieniu zgodnie z instrukcj  w nim zawart  powinien by  przez 
Akcjonariusza wys any Spó ce na adres e-mail wymieniony powy ej (skan i konwersja do formatu 
PDF).  
 
 



 
 
 
 
 
W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub b cego osob  prawn  lub inn , którego 
reprezentacja wymaga przed enia w ciwych dokumentów zgodnie z zasadami ich 
reprezentacji, wymagane jest za czenie do pe nomocnictwa tych e dokumentów, w postaci 

ciwej dla ka dej z form udzielenia pe nomocnictwa (dokument papierowy lub jego kopia lub 
skan i konwersja do formatu PDF). W przypadku Akcjonariusza b cego osob  fizyczn  
wymagane jest za czenie do pe nomocnictwa w postaci elektronicznej kopii dowodu osobistego, 
paszportu lub innego urz dowego dokumentu potwierdzaj cego to samo  Akcjonariusza w 
postaci w ciwej dla ka dej z form udzielenia pe nomocnictwa (dokument papierowy lub jego 
kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Pe nomocnictwa w postaci elektronicznej musi by  
przes ane najpó niej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w zwi zku z potrzeb  
przeprowadzenia dzia  weryfikacyjnych. 
 
Cz onek Zarz du Spó ki i pracownik Spó ki mog  by  pe nomocnikami Akcjonariuszy na 
Walnym Zgromadzeniu. Je eli pe nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest cz onek zarz du, 
cz onek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spó ki lub cz onek organów lub pracownik Spó ki 
lub spó dzielni zale nej od Spó ki, pe nomocnictwo mo e upowa nia  do reprezentacji tylko na 
jednym Walnym Zgromadzeniu. Pe nomocnik ma obowi zek ujawni  Akcjonariuszowi 
okoliczno ci wskazuj ce na istnienie b  mo liwo  wyst pienia konfliktu interesów. Udzielenie 
dalszego pe nomocnictwa jest wy czone. 
  
 
Weryfikacja wa no ci udzielonych pe nomocnictw b dzie przeprowadzona poprzez: 
a. sprawdzenie kompletno ci dokumentów udzielonego pe nomocnictwa, szczególnie w 
przypadkach pe nomocnictw wielokrotnych, 
b. sprawdzenie poprawno ci danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacj  
zawart  w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 
c. stwierdzenie zgodno ci uprawnie  osób udzielaj cych pe nomocnictwa w imieniu osób 
prawnych ze stanem widniej cym  w stosownych odpisach KRS, 
d. potwierdzenie danych i tym samym identyfikacj  Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za 
po rednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej 
pe nomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim. 
 
W razie wyst pienia jakichkolwiek w tpliwo ci b  innych sytuacji wymagaj cych wyja nienia 
Spó ka mo e podj  inne dzia ania, jednak proporcjonalne do celu, s ce identyfikacji 
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji wa no ci przedstawionych pe nomocnictw, 
zawiadomie  i dokumentów. Spó ka do cza pe nomocnictwa w formie papierowej /w tym 
wydrukowane z postaci elektronicznej/ do protoko u Walnego Zgromadzenia. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Informacja na temat wykonywania prawa g osu przez Pe nomocnika za pomoc  formularza. 
 
Spó ka w zak adce WALNE ZGROMADZENIE swojej stronie internetowej www.domex-bud.pl 
udost pnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa g osu przez Pe nomocnika lub 
udzielenia Pe nomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu 

osowania, o którym  mowa w Art. 402 (3)  § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Kodeksu Spó ek Handlowych. 
Formularz wymieniony powy ej, po wype nieniu przez Akcjonariusza udzielaj cego 
pe nomocnictwa, w przypadku g osowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, mo e stanowi  
kart  do g osowania dla Pe nomocnika, je eli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza 
Pe nomocnika zobowi za . W przypadku za  g osowania tajnego wype niony formularz powinien 
by  traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu g osowania przez 
Pe nomocnika w takim g osowaniu i winien by  przez niego zachowany. Je eli Pe nomocnik 

osuje przy wykorzystaniu formularza musi go dor czy  Przewodnicz cemu Walnego 
Zgromadzenia najpó niej przed zako czeniem g osowania nad uchwa , która wedle dyspozycji 
Akcjonariusza ma by  g osowana przy jego wykorzystaniu. Przewodnicz cy Walnego 
Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu g osu przy wykorzystaniu formularza i 
na tej podstawie g os taki jest  uwzgl dniany przy liczeniu ogó u g osów oddanych w g osowaniu 
nad dan  uchwa . Formularz wykorzystany w g osowaniu do czany jest do ksi gi protoko ów. 
 
W przypadku, gdy liczenie g osów na Walnym Zgromadzeniu b dzie si  odbywa o za pomoc  
elektronicznych urz dze  do liczenia g osów, formularz pozwalaj cy na wykonywanie prawa 

osu przez pe nomocnika nie b dzie mia  zastosowania. 
 
Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu 
prawa g osu. 
 
Statut Spó ki nie dopuszcza mo liwo ci udzia u w Walnym Zgromadzeniu ani oddania g osu przy 
wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie 
przewiduje mo liwo ci oddania g osu na Walnym Zgromadzeniu drog  korespondencyjn . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Dzie  rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu. 
 
Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzie  31 pa dziernika 2010r. 
("Dzie  Rejestracji"). 
 
 
Miejsce umieszczenia informacji dotycz cych Walnego Zgromadzenia. 
 
Pe ny tekst dokumentacji, która ma by  przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projektu 
uchwa  dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad lub spraw, które maj  zosta  
wprowadzone do porz dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od 
dnia zwo ania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spó ki www.domex-bud.pl.  
Dokumenty te s  niezw ocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z 
przepisami Kodeksu Spó ek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu mo e uzyska  odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spó ki. 
 
Projekty uchwa  s  dost pne na stronie internetowej www.domex-bud.pl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROJEKTY UCHWA  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

DOMEX-BUD Development S.A. W DNIU 16 LISTOPADA 2010 R. 
 

 
I. Uchwa a Nr 01/11/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD 
DEVELOPMENT” Spó ka Akcyjna, z siedzib  we Wroc awiu, z  dnia 16 listopada 2010r. w 
sprawie powo ania Pana Tomasza Magier  na stanowisko cz onka Rady Nadzorczej. 
1. Dzia aj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH,  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
„DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spó ka Akcyjna, z siedzib  we Wroc awiu, postanawia 
powo /nie powo ywa  na stanowisko cz onka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Magier . 
2. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia. 
W g osowaniu tajnym oddano ………… g osów, w tym: 
- za uchwa : ………………. g osów, 
- przeciw uchwale: ………… g osów, 
- wstrzymuj cych si : …………. g osów.   
 
 

 


