
BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna z siedzib� w Zdu�skiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36, zarejestrowana             
w Rejestrze Przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego w S�dzie Rejonowym dla Łodzi-�ródmie�cia                     
w Łodzi pod numerem 0000143579, działaj�c na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4021 k.s.h., zwołuje 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUDVAR Centrum SA, które odb�dzie si� w dniu 9 maja 2011 
roku, o godz. 1100, w Zdu�skiej  Woli, przy  ul. Przemysłowej 36. 
 
Porz�dek obrad: 
1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania 

uchwał. 
4. Przyj�cie porz�dku obrad. 
5. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał. 
6. Przedstawienie dokonanych przez Rad� Nadzorcz�: 

a) zwi�złej oceny sytuacji Spółki, 
b) sprawozdania z działalno�ci Rady Nadzorczej w roku 2010, 
c) oceny sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2010                     

oraz wniosku Zarz�du co do podziału zysku za rok 2010. 
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2010. 
8. Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za rok 2010. 
9. Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno�ci za rok 2010. 
10. Podj�cie uchwały w sprawie podziału za rok 2010. 
11. Podj�cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarz�du i Rady Nadzorczej z wykonania 

przez nich obowi�zków  w roku 2010. 
12. Podj�cie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej IV kadencji. 
13. Podj�cie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. 
14. Zamkni�cie obrad. 
 
Na podstawie art. 4022 k.s.h. Spółka przekazuje informacje dotycz�ce udziału w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki: 
 
Prawo Akcjonariusza do ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Walnego 
Zgromadzenia 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału zakładowego mog� ��da� 
umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad najbli�szego walnego zgromadzenia. ��danie powinno 
zosta� zgłoszone Zarz�dowi nie pó	niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed wyznaczonym terminem 
Zgromadzenia.  

��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku 
obrad. ��danie mo�e zosta� zło�one w postaci elektronicznej na adres e-mail: m.sobczak@budvar.pl                         
lub w formie pisemnej na adres: BUDVAR Centrum SA, 98-220 Zdu�ska Wola, ul. Przemysłowa 36. 
 
Zarz�d jest obowi�zany niezwłocznie, jednak nie pó	niej ni� na osiemna�cie dni przed wyznaczonym terminem 
Walnego Zgromadzenia, ogłosi� zmiany w porz�dku obrad, wprowadzone na ��danie Akcjonariuszy.  
 
Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał 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 Spółki reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału zakładowego 
mog� przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłasza� Spółce na pi�mie, na adres BUDVAR Centrum SA,             
98-220 Zdu�ska Wola, ul. Przemysłowa 36, lub przy wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej na 
adres e- mail: m.sobczak@budvar.pl, projekty uchwał dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad 
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad.  

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej  http://relacje.budvar.pl/.  
 
Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotycz�cych spraw wprowadzonych                       
do porz�dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia 

 
Ka�dy z Akcjonariuszy mo�e podczas Walnego Zgromadzenia zgłasza� projekty uchwał dotycz�ce spraw 
wprowadzonych do porz�dku obrad. 
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Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

Akcjonariusz mo�e uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo głosu osobi�cie lub przez 
pełnomocnika. Nie mo�na ogranicza� prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby 
pełnomocników. 
 
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba �e co innego 
wynika z tre�ci pełnomocnictwa. Pełnomocnik mo�e: 

1) udzieli� dalszego pełnomocnictwa, je�eli wynika to z tre�ci pełnomocnictwa, 
2) reprezentowa� wi�cej ni� jednego akcjonariusza i głosowa� odmiennie z akcji ka�dego 

Akcjonariusza. 
 
Akcjonariusz posiadaj�cy akcje zapisane na wi�cej ni� jednym rachunku papierów warto�ciowych mo�e 
ustanowi� oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na ka�dym z rachunków. 
 
Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje si� do wykonywania prawa głosu przez 
innego przedstawiciela. 

Członek Zarz�du i pracownik Spółki mog� by� pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.                                  
Je�eli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarz�du, członek rady nadzorczej, 
likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zale�nej od tej spółki, 
pełnomocnictwo mo�e upowa�nia� do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma 
obowi�zek ujawni� Akcjonariuszowi okoliczno�ci wskazuj�ce na istnienie b�d	 mo�liwo�� wyst�pienia 
konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wył�czone. Pełnomocnik głosuje zgodnie                     
z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. 
 
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia 
na pi�mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga 
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego 
certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nale�y zawiadomi� Spółk� przy 
wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: m.sobczak@budvar.pl.  
 
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielaj�cego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawiera�, jako zał�cznik w formacie PDF: 

1) w przypadku Akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� – kopi� dowodu osobistego, paszportu lub innego 
urz�dowego dokumentu to�samo�ci Akcjonariusza jako mocodawcy, 

2) w przypadku Akcjonariusza b�d�cego osob� prawn� – kopie odpisu z wła�ciwego rejestru, w którym 
mocodawca jest zarejestrowany. 

 
W celu identyfikacji pełnomocnika Zarz�d zastrzega sobie prawo ��dania okazania przez pełnomocnika przy 
sporz�dzaniu listy obecno�ci osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki: 

1) dokumentu pełnomocnictwa udzielonego na pi�mie lub odpisu (wydruku) pełnomocnictwa udzielonego 
w postaci elektronicznej, 

2) w przypadku pełnomocnika b�d�cego osob� fizyczn� – dowodem osobistym, paszportem lub innym 
urz�dowym dokumentem to�samo�ci pełnomocnika, 

3) w przypadku pełnomocnika b�d�cego osob� prawn� – odpisu z wła�ciwego rejestru, w którym dany 
Akcjonariusz, b�d�cy osob� prawn� jest zarejestrowany. 

 
Dokumenty powinny by� przedkładane w oryginale lub w notarialnie po�wiadczonej kopii. 
 
W przypadku gdy jakikolwiek dokument przedstawiony na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporz�dzony 
w j�zyku innym ni� polski, wymagane jest przedło�enie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza 
przysi�głego. 
 
Formularze pozwalaj�ce na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udost�pnione s� na stronie 
internetowej Spółki, pod adresem http://relacje.budvar.pl/. Skorzystanie z wzorca udost�pnionego przez Spółk� 
nie jest dla Akcjonariusza obligatoryjne. Formularze stanowi� wskazówk� co do tre�ci pełnomocnictw. 
 
Zasady dotycz�ce sposobu udzielenia pełnomocnictwa stosuje si� odpowiednio do jego odwołania. 
 
Mo�liwo�� i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodków komunikacji 
elektronicznej 
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Statut Spółki nie przewiduje mo�liwo�ci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodków 
komunikacji elektronicznej. 

 
Sposób wypowiadania si� w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodków komunikacji 
elektronicznej 
 
Statut Spółki nie przewiduje mo�liwo�ci wypowiadania si� w trakcie Walnego Zgromadzenia przy 
wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej. 

 
Sposób wykonywania prawa głosu drog� korespondencyjn� lub przy wykorzystaniu �rodków 
komunikacji elektronicznej 
 
Statut Spółki nie przewiduje mo�liwo�ci wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drog� 
korespondencyjn� lub przy wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej. 
                                                                                                         
Dzie� rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 k.s.h. 
 
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu jest dzie� 22 kwietnia 2011 roku (rekord date). 
 
Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wył�cznie przez osoby b�d�ce 
Akcjonariuszami  Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki maj� tylko osoby b�d�ce Akcjonariuszami Spółki                       
na szesna�cie dni przed dat� Walnego Zgromadzenia (dzie� rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), 
tj. w dniu 22 kwietnia 2011 roku, pod warunkiem, i� w okresie od ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego 
dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. 23 kwietnia 2011 roku przedstawi� podmiotowi prowadz�cemu ich 
rachunek papierów warto�ciowych ��danie wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie do uczestnictwa                              
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 
 
Rekomenduje si� Akcjonariuszom odebranie w/w za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu i posiadanie go w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia. 
 
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie 
wykazu sporz�dzonego przez podmiot prowadz�cy depozyt papierów warto�ciowych (Krajowy Depozyt 
Papierów Warto�ciowych S.A.) i wyło�ona do wgl�du Akcjonariuszy w dniach 4, 5 i 6 maja 2011 roku,               
w godz. od 900 do 1500, w Biurze Zarz�du Spółki przy ul. Przemysłowej 36 w Zdu�skiej Woli. 

Akcjonariusz mo�e przegl�da� List� Akcjonariuszy w Biurze Zarz�du oraz ��da� odpisu Listy za zwrotem 
kosztów jego sporz�dzenia. Akcjonariusz mo�e ��da� przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie poczt� 
elektroniczn�, podaj�c adres, na który lista powinna by� wysłana. 
��danie sporz�dzone w formie pisemnej i opatrzone podpisem Akcjonariusza lub osoby uprawnionej do jego 
reprezentacji powinno zosta� przesłane w formacie PDF na adres e-mail: m.sobczak@budvar.pl lub wysłane 
faksem na nr (43) 824 31 33. Do ��dania powinny zosta� doł�czone kopie dokumentów potwierdzaj�cych 
to�samo�� Akcjonariusza lub osoby działaj�cej w jego imieniu. 
 
 
Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo�e 
uzyska� pełny tekst dokumentacji, która ma by� przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty 
uchwał lub, je�eli nie przewiduje si� podejmowania uchwał, uwagi Zarz�du lub Rady Nadzorczej Spółki, 
dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj� 
zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia 
 
Dokumentacja, która ma by� przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał 
b�dzie udost�pniona od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod 
adresem http://relacje.budvar.pl/ oraz w Biurze Zarz�du w siedzibie Spółki, w godz. od 900 do 1500.   
 
 
Wskazanie adresu strony internetowej, na której b�d� udost�pnione informacje dotycz�ce Walnego 
Zgromadzenia 
 
Informacje dotycz�ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia b�d� udost�pnione pod adresem 
http://relacje.budvar.pl/. 


