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Gdynia, dnia 2 grudnia 2011 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także

mając  na  uwadze  §  38  pkt  1-2  Rozporządzenia  Ministra  Finansów w  sprawie  informacji  bieżących  i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd BOMI S.A. zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

28 grudnia 2011 roku, o godz. 13:00,

w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71

II SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do

podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego

upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału

docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady

Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,

7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, rejestracji w depozycie papierów wartościowych

oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie praw poboru, praw do akcji

oraz akcji emitowanych na podstawie § 7 ust. 5 i 6 Statutu,

8. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki  z  dnia  30  czerwca  2010  roku  albo  w  sprawie  zmiany  tejże  uchwały  i  jednoczesnej

zmiany § 7 Statutu Spółki,

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  podwyższenia  kapitału  zakładowego  Spółki  poprzez  emisję

nowych akcji Spółki o łącznej wartości emisji (liczonej wg ceny emisyjnej) nie większej niż 2,5
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mln  Euro  z  zachowaniem prawa  poboru  dla  dotychczasowych  akcjonariuszy  oraz  w  sprawie

zmiany § 7 Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, rejestracji w depozycie papierów wartościowych

oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie praw poboru Akcji Nowej

Emisji, praw do Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Nowej Emisji.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  §  7  Statutu  Spółki  w  celu  dostosowania  liczby  akcji

poszczególnych emisji do ogólnej liczby akcji w Spółce i aktualnej wysokości kapitału

zakładowego.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  połączenia  BOMI  S.A.  z  siedzibą w  Gdyni,  jako  spółki

przejmującej i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach jako spółki przejmowanej, oraz wyrażenia

zgody na plan połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 432 § 3 KSH Zarząd informuje, że proponowany dzień prawa poboru dla Akcji Nowej

Emisji emitowanych na podstawie uchwały wskazanej w pkt. 9 powyższego porządku obrad to 28

stycznia 2012 roku („Dzień Prawa Poboru”).

Zarząd  informuje,  że  projekty  uchwał,  jakie  mają zostać podjęte  w  ramach  powyższego  porządku

obrad zawiera postanowienia przewidujące następujące zmiany w statucie Spółki:

1. uchylenie zdania pierwszego § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy wynosi 3.948.690,40 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem

tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 40/100) złote i dzieli się na 39.486.904 (słownie: trzydzieści

dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset cztery) akcji zwykłych na

okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy  wynosi  nie  więcej  niż 5.863.690,40  zł (słownie:  pięć milionów  osiemset

sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 40/100) i dzieli się na nie więcej niż

58.636.904 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset

cztery) akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

2. uchylenie w § 7 ust. 1 postanowień oznaczonych literami od a) do l)

a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru
1.000.000;
b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru
9.000.000;
c)  434.660  akcji  serii  F2  siódmej  emisji,  obejmujących  akcje  od  numeru  9.000.001  do  numeru
9.434.660;
d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru
15.434.660;
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e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru
15.444.660;
f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.661 do numeru
15.982.160;
g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru
17.982.160;
h) 8.100.000 akcji serii L dwunastej emisji, obejmujących akcje od numeru 17.982.161 do numeru
26.082.160;
i) 2.976.960 akcji serii K1 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 26.082.161 do numeru
29.059.120;
j) 9.802.600 akcji serii K2 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 29.059.121 do numeru
38.861.720.
k) 596.948 akcji serii N czternastej emisji obejmujących akcje od numeru 38.861.721 do numeru
39.458.668.
l) 308 536 akcji serii O piętnastej emisji obejmujących akcje od numeru 39.458.669. do numeru
39.767.204.

i nadanie im nowego, następującego brzmienia:

a) 992.787 akcji serii A;
b) 7.942.298 akcji serii B;
c) 431.525 akcji serii F2;
d) 5.956.724 akcji serii G;
e) 9.928 akcji serii H;
f) 533.623 akcji serii I;
g) 1.985.574 akcji serii J;
h) 8.041.577 akcji serii L;
i) 2.955.488 akcji serii K1;
j) 9.731.896 akcji serii K2;
k) 596.948 akcji serii N;
l) 308.536 akcji serii O.

3. dodanie w § 7 ust. 1, jako ostatniego podpunktu, lit. ł) w następującym brzmieniu:

„ł)  nie więcej niż 11.250.000 akcji serii P.”

4. uchylenie § 7 ust. 5 i 6 Statutu i nadanie tym postanowieniom następującego,

nowego brzmienia:

(5.) Zarząd jest  upoważniony do dokonania,  w okresie  do dnia  30 grudnia  2012 roku,  jednego

albo  kilku  kolejnych  podwyższeń kapitału  zakładowego  Spółki  o  łączną kwotę nie  wyższą niż

790.000 zł (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie Zarządu wygasa z dniem 28

grudnia 2014 roku (kapitał docelowy).

(6.) Za  zgodą Rady  Nadzorczej  Zarząd  może  pozbawić akcjonariuszy,  w  całości  lub  w  części,

prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego

dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 6.
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5. zmiana § 7 ust. 5 Statutu Spółki, w ten sposób, że słowa:

„nie wyższą niż 388.617,20 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych

dwadzieścia groszy)”

zastępuje się słowami:

„nie wyższą niż 790.000 zł (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)”.

III  UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na

szesnaście  dni  przed  datą Walnego  Zgromadzenia,  tj.  w  dniu  12  grudnia  2011  roku  (tzw.  dzień

rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”).

Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w

Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów

wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie

uczestnictwa  w  Walnym  Zgromadzeniu.  Żądanie  to  może  być zgłoszone  nie  wcześniej  niż po

ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 2 grudnia 2011) i nie później niż w

pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 13 grudnia 2011).

Akcjonariusz posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w

Walnym  Zgromadzeniu,  winien  nie  później  niż w  Dniu  Rejestracji  złożyć w  Spółce  dokumenty  akcji

albo zaświadczenie na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu

sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dla akcji

zdematerializowanych) oraz na podstawie złożonych w Spółce akcji lub zaświadczeń wydanych na

dowód złożenia akcji w depozycie (dla akcji niezdematerializowanych). Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. sporządza w/w wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w

Gdyni  przy  ul.  Gryfa  Pomorskiego  71  (Biuro  Zarządu  Spółki)  w  ciągu  trzech  dni  powszednich  przed

odbyciem  Zgromadzenia,  w  godz.  08.30  –  15.30.  Akcjonariusz  może  żądać przesłania  mu  listy

akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną,

podając  własny  adres  poczty  elektronicznej,  na  który  lista  powinna  być wysłana.  Żądanie  to  może

zostać złożone  w  postaci  elektronicznej  na  dedykowany  adres  mailowy  Spółki walne@bomi.pl w

formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) bądź w formie

pisemnej  na  adres  siedziby  Spółki.  Do  żądania  powinny  zostać dołączone  kopie  dokumentów

potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza oraz

mailto:walne:@bomi.pl
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zaświadczenie /świadectwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające fakt

bycia Akcjonariuszem Spółki.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o  dokonanie  rejestracji  i

pobranie  kart  do głosowania  bezpośrednio  przed  salą  obrad  na pół godziny przed rozpoczęciem

obrad.

IV DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Stosownie do art.  4022 pkt.  5  i  6  Kodeksu spółek handlowych Zarząd Emitenta informuje,  że osoby

uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zapoznać się z następującymi

dokumentami:

1. regulaminem Walnych Zgromadzeń Emitenta (dalej: „RWZ”);

2. projektami uchwał przygotowanymi na Walne Zgromadzenie;

które udostępnione zostały przez Emitenta na jego stronie internetowej o adresie: www.bomi.pl Na

stronie tej Emitent udostępnił także informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym również

informacje i dokumenty, o których mowa w art. 4023 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej BOMI S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed

terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich

sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. oraz dokumentacja z nim związana dostępne

są na stronie internetowej www.bomi.pl Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna

być kierowana na adres e-mail: walne@bomi.pl

V OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego

przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego

Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej

proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi nie później, niż 21 dni

przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej

na dedykowany adres mailowy Spółki walne@bomi.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd

BOMI S.A., ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81- 572 Gdynia. Zarząd  niezwłocznie,  jednak  nie  później

niż  na   osiemnaście   dni   przed   wyznaczonym  terminem   Walnego   Zgromadzenia,  ogłasza

zmiany  w  porządku  obrad,  wprowadzone  na  żądanie  akcjonariuszy.  Ogłoszenie  następuje  w

sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

http://www.bomi.pl/
http://www.bomi.pl/
mailto:walne:@bomi.pl
mailto:walne:@bomi.pl
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2. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą

przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać

wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na

dedykowany adres mailowy Spółki walne@bomi.pl,  bądź w  formie  pisemnej  na  adres:  Zarząd

BOMI S.A., ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81- 572 Gdynia.

3. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących

spraw  wprowadzonych  do  porządku  obrad.  Akcjonariusz   ponadto   ma   prawo  wnoszenia

propozycji   zmian  i   uzupełnień  do  projektów  uchwał,  objętych porządkiem obrad Walnego

Zgromadzenia  -   do  czasu  zamknięcia  dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym

projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem

winny  być składane  na  piśmie  -  osobno  dla  każdego  projektu  uchwały  -  z  podaniem  imienia  i

nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz będący osoba fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 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. Pełnomocnictwo winno być,

pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Walnego

Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci

elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na

stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w

postaci elektronicznej.   O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić

Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego

formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną w formacie PDF (lub innym

formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na dedykowany adres mailowy

walne@bomi.pl bądź w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Informacja o udzieleniu

pełnomocnictwa powinna dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem

imienia,  nazwiska,   adresu,   telefonu   i   adresu   poczty   elektronicznej   obu   tych   osób),  jak

również powinna określać zakres tj. wskazywać  liczbę akcji,  z których wykonywane będzie prawo

głosu  oraz  datę Walnego  Zgromadzenia  Spółki,   na   którym  prawa  te  będą wykonywane.

Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym  wystawieniem  pełnomocnictwa  oraz  ryzyko

związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji  w tym zakresie ponosi  mocodawca.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jako załącznik w formacie PDF

lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę należy dołączyć:

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego,

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

b) w  przypadku  akcjonariusza  innego  niż osoba  fizyczna  -  kopię odpisu  z  właściwego

rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób

mailto:walne:@bomi.pl
mailto:walne:@bomi.pl
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fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np.

nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka

zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza  i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta

może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym,

mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz

potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na

zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji

udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika

do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii

ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania

przy sporządzaniu listy obecności dokumentów:

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego,

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru

lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych)

do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg

pełnomocnictw).

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego

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

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Osoba bądź osoby udzielające

pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione

w  aktualnym  odpisie  z  właściwego  rejestru  ewentualnie  wynikać z  przedstawionego  ciągu

pełnomocnictw.

Jeżeli  pełnomocnikiem na  Walnym Zgromadzeniu  BOMI  S.A.  jest  członek  zarządu,  członek  rady

nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od

BOMI  S.A.,  pełnomocnictwo  może  upoważnić do  reprezentacji  tylko  na  jednym  walnym

zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na

istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z

instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest

wyłączone.

5. Statut BOMI S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego

Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Regulamin Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. nie dopuszcza do oddawania głosu drogą

korespondencyjną jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


