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Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia abeoNET S.A. 

na dzień 20 czerwca 2012 roku 

 

 

[ zwołanie Zgromadzenia ] 

 

Zarząd abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Miła 6, 00-180 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębior-

ców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajo-

wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000378711, (zwana dalej także „Spółką”), działając 

na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także 

„Zgromadzeniem” lub „ZWZ”), które odbędzie się dnia 20 czerwca 2012 r. o godzinie 10.00 w Warszawie 

w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 280 lok. 10. 

 

[ porządek obrad ] 

 

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności abeoNET 

S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 13 stycznia2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego abeoNET S.A. za rok 

obrotowy obejmujący okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej abeoNET S.A. 

6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 13 stycznia 2011 

roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykona-

nia obowiązków za okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolite-

go tekstu zmienionego Statutu. 

9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 

10/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
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[ zmiana statutu ] 

 

Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały ws. zmiany firmy i siedzi-

by Spółki, o której to uchwale mowa w pkt 8 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę - w związku z 

ewentualną zmianą firmy i siedziby Spółki - dotychczas obowiązującego postanowienia: 

 

§1 statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu słów: 

 

abeoNET Spółka Akcyjna 

 

i wpisaniu w to miejsce słów: 

 

Abeo Invest Spółka Akcyjna 

 

Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały ws. zmiany firmy i siedzi-

by Spółki, o której to uchwale mowa w pkt 8 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę - w związku z 

ewentualną zmianą firmy i siedziby Spółki - dotychczas obowiązującego postanowienia: 

 

§2 ust. 5 statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu słów: 

 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

a) 77.11.Z  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,- 

b) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  

c) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 

d) 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,  

e) 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,  

f) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

g) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  

h) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,  

i) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,   

j) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,   

k) 63.12.Z - Działalność portali internetowych,  

l) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,  

m) 64.91.Z - Leasing finansowy,  

n) 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,   

o) 65.11.Z - Ubezpieczenia na życie,  

p) 65.12.Z - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,  

q) 64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 

r) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych, 
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s) 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,  

t) 66.12.Z - Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, - 

u) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytal-

nych, 

v) 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 

w) 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,  

x) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  

y) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,   

z) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,   

aa) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,   

bb) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,  

cc) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,   

dd) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, 

ee) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,  

ff) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,  

gg) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),   

hh) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,  

ii) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,  

jj) 74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.  

 

i wpisaniu w to miejsce słów: 

 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

a) 22.2 - produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 

b) 24.5 - odlewnictwo metali,  

c) 25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń,  

d) 28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

e) 29 - produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli, 

f) 29.10.B Produkcja samochodów osobowych 

g) 30 - produkcja pozostałego sprzętu transportowego, 

h) 30.91.Z - produkcja motocykli, 

i) 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn, 

j) 33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 

k) 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 

l) 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 

m) 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, 

n) 46.1 - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, 

o) 46.6 - sprzedaż hurtowa maszyn , sprzętu i dodatkowego wyposażenia, 

p) 46.7 - pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, 

q) 47.91 - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 
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r) 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,  

s) 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,  

t) 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 

u) 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 

v) 63.12.Z - działalność portali internetowych, 

w) 64.20.Z - działalność holdingów finansowych, 

x) 64.30.Z - działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 

y) 64.91.Z - leasing finansowy,  

z) 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów, 

aa) 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych, 

bb) 65.11.Z - ubezpieczenia na życie,  

cc) 65.12.Z - pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, 

dd) 66.11.Z - zarządzanie rynkami finansowymi,  

ee) 66.12.Z - działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, - 

ff) 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

gg) 66.22.Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 

hh) 66.30.Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami, 

ii) 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  

jj) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

kk) 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

ll) 70- działalność firm centralnych. Doradztwo związane z zarządzaniem, 

mm) 70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 

nn) 70.21.Z - stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,  

oo) 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

pp) 71 - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, 

qq) 73.11.Z - działalność agencji reklamowych, 

rr) 73.12.A - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,  

ss) 73.12.B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,  

tt) 73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 

uu) 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,  

vv) 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej,  

ww) 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 

xx) 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

yy) 77.11.Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 

zz) 77.12.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  

aaa) 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 

bbb) 77.34.Z - wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,  

ccc) 77.35.Z - wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,  
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ddd) 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowa-

ne, 

eee) 95.11.Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

fff) 96.09 - pozostała działalność usługowa. 

 

[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ] 

 

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą 

walnego zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 4 czerwca 2012 r. 

(tzw. record date). 

 

Ponadto, w celu uczestniczenia w ZWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić 

się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu (25 maja 2012 roku), a pierwszym dniem powszednim 

po record date (5 czerwca 2012 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, 

o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

 

[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ] 

 

Zmiana porządku obrad 

 

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) 

kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie 

powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, nie później niż na 21 dni 

przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia 30 maja 2012 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 

 

 

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ 

 

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) 

kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w formie elektronicz-

nej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają 

zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. 

 

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjona-

riusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., 

dostarczy Spółce: 

• świadectwo depozytowe o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane 

przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub 
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• imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie, 

ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym przez podmiot uprawniony.  

 

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ 

 

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 

 

Udział w ZWZ 

 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście 

lub przez pełnomocnika. 

 

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy 

sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające 

pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktual-

nym odpisie z właściwego rejestru. 

 

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektro-

nicznej lub drogą korespondencyjną. 

 

 

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ 

 

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieod-

płatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. 

Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki biuro@abeonet.pl. 

 

 

Pełnomocnicy 

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone 

w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określo-

ne w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.abeonet.pl, zakładka 
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„Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnic-

twa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. 

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektro-

nicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowią-

cego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email 

Spółki (biuro@abeonet.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnic-

twa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.abeonet.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział 

„Walne Zgromadzenia”. 

 

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument 

pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. 

 

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określony-

mi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h. 

 

Walne Zgromadzenie 

 

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

do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby obowią-

zane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości. 

 

Uzyskanie informacji przed ZWZ 

 

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki 

www.abeonet.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. 

 

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej doku-

mentacji związanej ze Zgromadzeniem. 

 

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w zw. z ZWZ prosimy kierować na adres: 

abeoNET S.A., ul. Miła 6, 00-180 Warszawa, lub na adres email biuro@abeonet.pl 

 


