
OGŁOSZENIE  
ZARZĄDU IDH SPÓŁKA AKCYJNA 

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
Zarząd IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 115 lok.2 
00-140Warszawa; NIP 526-103-96-76, REGON 011274140, wpisanej do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000290680, o kapitale 
zakładowym 88.038.863,40 złotych, opłaconym w całości („Spółka”), działając 
na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek 
handlowych, zwołuje na dzień 31 stycznia 2013 roku, na godzinę 12:00, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie 
się w lokalu Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c. w 
Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12. 

I. Porządek obrad: 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany 

statutu Spółki. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Radzie Nadzorczej 

wyrażenia zgody na zbycie akcji posiadanych w spółce zależnej Stereo.pl 
Spółka Akcyjna. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia 
jednolitego tekstu statutu. 

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

II. Proponowane zmiany statutu Spółki 
1. Dotychczasowe brzmienie § 1 ustęp 1 statutu Spółki: 



1. Firma Spółki brzmi IDH Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie 
skrótu IDH S.A. 

 Proponowane brzmienie § 1 ustęp 1 statutu Spółki: 
Z uwagi na nieprzestawienie przez akcjonariusza, na wniosek którego 
zwoływane jest walne zgromadzenie, projektu uchwały w sprawie zmiany 
firmy Spółki, na dzień zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki nie 
jest w stanie wskazać nowego brzmienia statutu Spółki w zakresie 
wynikającym ze zgłoszonego przez wnioskodawcę porządku obrad. 
Decydujący wpływ na brzmienie komentowanego postanowienia będzie 
miał zgłoszony przez tego akcjonariusza projekt uchwały.  

1. Firma Spółki brzmi (…) Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie 
skrótu (…) S.A. 

 
2. Dotychczasowe brzmienie § 5 ustęp 1 statutu Spółki: 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 88.038.863,40 zł (osiemdziesiąt osiem 

milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy i czterdzieści 
setnych) i dzieli się na 1.760.777.268 (miliard siedemset sześćdziesiąt 
milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt 
osiem) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym: 
a)  10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii A, oznaczonych numerem od 0.000.001 do 
10.500.000. 

b)  11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B, oznaczonych numerem od 10.500.001 do 
21.500.000. 

c)  10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela 
serii C, oznaczonych numerem od 21.500.001 do 31.500.000. 

d)  29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych 
serii D, oznaczonych numerem od 31.500.001 do 60.500.000. 

e)  3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwieście) 
akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerem od 
60.500.001 do 64.114.200. 

f)  4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii 
F, oznaczonych numerem od 64.114.201 do 68.114.200. 

g)  9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery 
tysiące sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 
oznaczonych numerem od 68.114.201 do 77.758.380. 

h)  77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemset 
pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii H, oznaczonych numerem od 77.758.381 do 
155.516.760. 



i)  1.045.102.820 (słownie: jeden miliard czterdzieści pięć milionów sto 
dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 
oznaczonych numerem od 155.516.761 do 1.200.619.580. 

j) 560.157.688 (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt 
siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na 
okaziciela serii J. 

 Proponowane brzmienie § 5 ustęp 1 statutu Spółki: 
Z uwagi na nieprzestawienie przez akcjonariusza, na wniosek którego 
zwoływane jest walne zgromadzenie, projektu uchwały w sprawie scalenia 
akcji Spółki i wynikających z tego zmian statutu Spółki, oraz biorąc pod 
uwagę okoliczność, że liczba akcji poszczególnych serii nie jest podzielna 
przez wielokrotność 12 akcji, zgodnie z wnioskowanym przez tego 
akcjonariusza stosunkiem wymiany akcji, tj. 12:1, na dzień zwołania 
Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki nie jest w stanie wskazać nowego 
brzmienia statutu Spółki w zakresie wynikającym ze zgłoszonego przez 
wnioskodawcę porządku obrad. Decydujący wpływ na brzmienie 
komentowanego postanowienia będzie miał zgłoszony przez tego 
akcjonariusza projekt uchwały.  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 88.038.863,40 zł (osiemdziesiąt osiem 
milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy i czterdzieści 
setnych) i dzieli się na 146.731.439 (sto czterdzieści sześć milionów 
siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji  
o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: (…). 

 
3. Dotychczasowe brzmienie § 7 ustęp 5 statutu Spółki: 
Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego spółki na kwotę nie wyższą, niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset 
tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięciu 
milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: 
pięć groszy) oznaczonych jako seria K.  
 Proponowane brzmienie § 5 ustęp 1 statutu Spółki: 

Z uwagi na nieprzestawienie przez akcjonariusza, na wniosek którego 
zwoływane jest walne zgromadzenie, projektu uchwały w sprawie scalenia 
akcji Spółki i wynikających z tego zmian statutu Spółki, oraz biorąc pod 
uwagę okoliczność, że liczba akcji poszczególnych serii nie jest podzielna 
przez wielokrotność 12 akcji, zgodnie z wnioskowanym przez tego 
akcjonariusza stosunkiem wymiany akcji, tj. 12:1, na dzień zwołania 
Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki nie jest w stanie wskazać nowego 
brzmienia statutu Spółki w zakresie wynikającym ze zgłoszonego przez 
wnioskodawcę porządku obrad. Decydujący wpływ na brzmienie 



komentowanego postanowienia będzie miał zgłoszony przez tego 
akcjonariusza projekt uchwały.  

5.  Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego spółki na kwotę nie wyższą, niż 500.000,00 zł (słownie: 
pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż (…) akcji zwykłych na 
okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) 
oznaczonych jako seria K. 

 
4. Dotychczasowe brzmienie § 8 statutu Spółki: 
W kapitale zakładowym:  
a) Akcje serii A w liczbie 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset 

tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
b) Akcje serii B w liczbie 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) są 

akcjami  zwykłymi na okaziciela. 
c) Akcje serii C w liczbie 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) są akcjami 

zwykłymi na okaziciela.  
d) Akcje serii D w liczbie 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć 

milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
e) Akcje serii E w liczbie 3.614.200 (słownie: trzy miliony sześćset czternaście 

tysięcy dwieście) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
f) Akcje serii F w liczbie 4.000.000 (słownie: cztery miliony) są akcjami 

zwykłymi na okaziciela. 
g) Akcje serii G w liczbie 9.644.180 (słownie: dziewięć milionów sześćset 

czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) są akcjami zwykłymi na 
okaziciela. 

h) Akcje serii H  w liczbie 77.758.380 (słownie: siedemdziesiąt siedem 
milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) są 
akcjami zwykłymi na okaziciela. 

i) Akcje serii I w liczbie 1.045.102.820 (słownie: jeden miliard czterdzieści 
pięć milionów sto dwa tysiące osiemset dwadzieścia) są akcjami zwykłymi 
na okaziciela. 

j) Akcje serii J w liczbie 560.157.688 (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów 
sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) są akcjami 
zwykłymi na okaziciela. 

k) Akcje serii K w liczbie nie większej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć 
milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
 



Proponowane brzmienie § 8 statutu Spółki: 
Z uwagi na nieprzestawienie przez akcjonariusza, na wniosek którego 
zwoływane jest walne zgromadzenie, projektu uchwały w sprawie scalenia 
akcji Spółki i wynikających z tego zmian statutu Spółki, oraz biorąc pod 
uwagę okoliczność, że liczba akcji poszczególnych serii nie jest podzielna 
przez wielokrotność 12 akcji, zgodnie z wnioskowanym przez tego 
akcjonariusza stosunkiem wymiany akcji, tj. 12:1, na dzień zwołania 
Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki nie jest w stanie wskazać nowego 
brzmienia statutu Spółki w zakresie wynikającym ze zgłoszonego przez 
wnioskodawcę porządku obrad. Decydujący wpływ na brzmienie 
komentowanego postanowienia będzie miał zgłoszony przez tego 
akcjonariusza projekt uchwały.  

W kapitale zakładowym:  
a) Akcje serii A w liczbie 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) są 

akcjami zwykłymi na okaziciela; 
b) Akcje serii B w liczbie (…) są akcjami zwykłymi na okaziciela; 
c) Akcje serii C w liczbie (…) są akcjami zwykłymi na okaziciela; 
d) Akcje serii D w liczbie (…) są akcjami zwykłymi na okaziciela; 
e) Akcje serii E w liczbie (…) są akcjami zwykłymi na okaziciela; 
f) Akcje serii F w liczbie (…) są akcjami zwykłymi na okaziciela; 
g) Akcje serii G w liczbie (…) są akcjami zwykłymi na okaziciela; 
h) Akcje serii H w liczbie (…) są akcjami zwykłymi na okaziciela; 
i) Akcje serii I w liczbie (…) są akcjami zwykłymi na okaziciela; 
j) Akcje serii J w liczbie (…) są akcjami zwykłymi na okaziciela; 
k) Akcje serii K w liczbie (…) są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
 
5. Dotychczasowe brzmienie § 6 statutu Spółki: 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z), 
2) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z), 
3) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z), 
4) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 

18.13.Z), 
5) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z), 
6) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), 



7) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z), 
8) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych 

(PKD 20.14.Z), 
9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, 

żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów 
(PKD 46.11.Z), 

10) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali  
i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z), 

11) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów 
budowlanych (PKD 46.13.Z), 

12) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń 
przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z), 

13) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów 
gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 
46.15.Z), 

14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, 
odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 
46.16.Z), 

15) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych 
określonych towarów (PKD 46.18.Z), 

16) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 
46.43.Z), 

17) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 
46.47.Z), 

18) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z), 
19) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 

46.49.Z), 
20) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  

i oprogramowania (PKD 46.51.Z), 
21) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z), 
22) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 

46.66.Z), 
23) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia 

sanitarnego (PKD 46.73.Z), 
24) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),  



25) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 
58.12.Z), 

26) Wydawanie Gazet (PKD 58.13.Z),  
27) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),  
28) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),  
29) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 

58.21.Z), 
30) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 

(PKD 58.29.Z), 
31) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych (PKD 59.11.Z), 
32) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo  

i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z), 
33) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 

59.20.Z), 
34) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z), 
35) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych  

i abonamentowych (PKD 60.20.Z), 
36) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), 
37) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,  

z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), 
38) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), 
39) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z), 
40) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 
41) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 

62.02.Z), 
42) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 

(PKD 62.03.Z), 
43) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 

informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), 
44) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 

i podobna działalność (PKD 63.11.Z), 
45) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), 
46) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), 



47) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 
48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 
49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 
50) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  

z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), 
51) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 

70.21.Z), 
52) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 
53) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 

(PKD 72.11.Z), 
54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), 
55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych  

i humanistycznych (PKD 72.20.Z), 
56) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 
57) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio 

i telewizji (PKD 73.12.A), 
58) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych (PKD 73.12.B), 
59) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe  

w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), 
60) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe  

w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), 
61) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 
62) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 

74.10.Z), 
63) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z), 
64) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z), 
65) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 
66) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,  

z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), 
67) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 

(PKD 82.11.Z), 



68) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 
82.19.Z), 

69) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z), 
70) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

(PKD 82.30.Z), 
71) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 

82.91.Z), 
72) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z), 
73) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), 
74) Technika (PKD 85.32.A),  
75) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B), 
76) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  

i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), 
77) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z), 
78) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(PKD 85.59.B), 
79) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 
80) Działalność bibliotek (PKD 91.01.A), 
81) Działalność archiwów (PKD 91.01.B). 

2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub 
zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej 
koncesji, zezwolenia lub zgody. 

 Proponowane brzmienie § 6 statutu Spółki: 
Z uwagi na nieprzestawienie przez akcjonariusza, na wniosek którego 
zwoływane jest walne zgromadzenie, projektu uchwały w sprawie zmiany 
przedmiotu działalności Spółki, na dzień zwołania Walnego Zgromadzenia 
Zarząd Spółki nie jest w stanie wskazać nowego brzmienia statutu Spółki  
w zakresie wynikającym ze zgłoszonego przez wnioskodawcę porządku 
obrad. Decydujący wpływ na brzmienie komentowanego postanowienia 
będzie miał zgłoszony przez tego akcjonariusza projekt uchwały.  

1. (   ) 

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 



Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 15 stycznia 
2013 roku ("Dzień Rejestracji"). Dzień Rejestracji jest jednolity dla 
uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 

IV. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu  
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 
mają, stosownie do art. 4061 kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące 
akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj.  
w Dniu Rejestracji przypadającym na 15 stycznia 2013 roku. 
W przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, 
uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które złożą 
dokumenty akcji w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 15 
stycznia 2013 roku i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego dnia. Zamiast 
akcji mogą złożyć zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, 
w Raiffeisen Bank Polska S.A. (00-549 Warszawa, ul. Piękna 20) lub w Domu 
Maklerskim IDM S.A. (31-041 Kraków, Mały Rynek 7). 
W przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, 
uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które  
w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 28 
listopada 2012 roku do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. 
do dnia 16 stycznia 2013 roku, przedstawią podmiotowi prowadzącemu 
rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje, żądanie 
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu. 
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy  
i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia  
w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu 
Rejestracji. 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
zostanie sporządzona na podstawie: (i) wykazu udostępnionego przez podmiot 
prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych, dalej „KDPW”), a sporządzonego na podstawie wystawionych 
przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zaświadczeń  
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (ii) złożonych dokumentów 
akcji, oraz (iii) księgi akcyjnej. 
Na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 
28 – 30 stycznia 2013 roku, w godzinach od 8:00 do 15:00, lista akcjonariuszy 
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do 
wglądu w lokalu przy ulicy Meksykańskiej 8 lok.44 (II piętro)  w Warszawie w 
sali nr.1 



W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj.  
w dniach 28 – 30 stycznia 2013 roku, akcjonariusz Spółki może zażądać 
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając 
adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy 
akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres e-mail: 
biuro@idhsa.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i 
podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji 
akcjonariusza. Do żądania powinny zostać załączone kopie dokumentów 
potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu 
akcjonariusza, w tym: 
(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu 

osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza; 
(ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu  

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego 
dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza 
(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); 

(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu 
pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do 
reprezentacji akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), 
dokumenty z pkt (i) i (ii) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia 
dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - 
kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie 
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji pełnomocnika (np. 
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia dowodu osobistego, 
paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób 
fizycznych) uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym 
Zgromadzeniu. 

V. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw  
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie 
powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 stycznia 2013 roku. Żądanie 
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 
punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie 
Spółki przy ulicy Al. Solidarności 115 lok.2 w Warszawie lub w postaci 
elektronicznej przesłane na adres e-mail: biuro@idhsa.pl 



Do ww. żądania powinno zostać załączone świadectwo depozytowe lub 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez 
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są 
akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza/akcjonariuszy, potwierdzające, że na 
dzień złożenia żądania jest on akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a także kopie dokumentów 
potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu 
akcjonariusza, w tym: 
(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu 

osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza; 
(ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu  

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego 
dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza 
(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); 

(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu 
pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do 
reprezentacji akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), 
dokumenty z pkt (i) i (ii) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia 
dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - 
kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie 
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji pełnomocnika (np. 
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia dowodu osobistego, 
paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób 
fizycznych) uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym 
Zgromadzeniu. 

VI. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał  
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać 
na piśmie w siedzibie Spółki przy ulicy Al. Solidarności 115 lok.2 w Warszawie 
lub w postaci elektronicznej przesłane na adres e-mail: biuro@idhsa.pl projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 
Do ww. żądania powinno zostać załączone świadectwo depozytowe lub 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez 
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są 
akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza/akcjonariuszy, potwierdzające, że na 
dzień złożenia żądania jest on akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a także kopie dokumentów 



potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu 
akcjonariusza, w tym: 
(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu 

osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza; 
(ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu  

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego 
dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza 
(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); 

(iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu 
pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do 
reprezentacji akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), 
dokumenty z pkt (i) i (ii) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia 
dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - 
kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie 
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji pełnomocnika (np. 
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia dowodu osobistego, 
paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób 
fizycznych) uprawnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym 
Zgromadzeniu. 

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

VII. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką 
Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może 
kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji  
w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. 
Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy 
wykorzystaniu adresu e-mail: biuro@idhsa.pl 
Spółka zastrzega, że ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej ponosi wyłącznie akcjonariusz. O złożeniu dokumentacji  
w przewidzianym prawem terminie, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, decydować będzie data wpłynięcia dokumentacji na serwer 
Spółki na wskazany powyżej adres. 
Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, 
które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, 
akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez 
tłumacza przysięgłego. 



Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również 
przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane 
do formatu PDF. 
W przypadku dokumentacji składanej przez akcjonariusza pisemnie w siedzibie 
Spółki przy ulicy Al. Solidarności 115 lok.2 w Warszawie o terminowości 
wpłynięcia dokumentacji decydować będzie data wpływu do Spółki. 

VIII. Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do uczestnictwa  
w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości.  
Przedstawiciel akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną zostanie dopuszczony 
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości 
oraz dodatkowo, oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność  
z oryginałem aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, wymieniającego 
osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza lub oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot 
uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem innego dokumentu 
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 
reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany 
ciąg pełnomocnictw). 
Pełnomocnik akcjonariusza zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu po okazaniu: 
(i) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej: (i) 

dokumentu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą 
fizyczną) albo oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za 
zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu 
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 
reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku 
pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną); oraz (ii) oryginału 
pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z 
oryginałem; 

(ii) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej: 
dokumentu tożsamości (w przypadku pełnomocnika będącego osobą 
fizyczną) albo oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za 
zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu 
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 



reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (w przypadku 
pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną). 

Pełnomocnictwo oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające 
uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów. 

IX. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników. 
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania 
prawa głosu przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub  
w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 
nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są 
udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.idhsa.pl , w 
zakładce: "relacje inwestorskie - walne zgromadzenia”. Spółka nie nakłada 
obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez 
akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie 
będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z 
instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, 
Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana 
jedynie pełnomocnikowi.  
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@idhsa.pl 
najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 
stycznia 2013 rok, do godziny 15:00. Do informacji o udzieleniu 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć zeskanowane 
pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub 
sporządzone przez akcjonariusza  
i zawierające co najmniej te same dane i informacje, co umieszczone w ww. 
formularzu, oraz: 
(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu 

osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza; 
(ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu  

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego 
dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza 
(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

http://www.mabion.eu/
mailto:info@mabion.eu


W przypadku wątpliwości co do kompletności, rzetelności lub prawdziwości 
kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo 
do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu list obecności: 
(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony 
do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu 
lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza; 

(ii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginału lub 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny 
podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego 
dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza 
(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do 
żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu list obecności: 
(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu 

osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości akcjonariusza; 
(ii) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – oryginału lub 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny 
podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub innego 
dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji pełnomocnika 
(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu 
lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) 
upoważnionych do reprezentacji pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.  

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza  
i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego  
w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może na zwrotnym pytaniu  
w formie elektronicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w 
celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka 
zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania 
zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości 
weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy 
dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 
Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają 
zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego  
w postaci elektronicznej. 



X. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej  

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się  
w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. 

XI. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą 
korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

XII. Dostęp do dokumentacji  
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać 
pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, 
oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi 
zarządu lub rady nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,  
pod adresem: ulica Meksykańska 8 lok. 44 Warszawa, sala 1 w godzinach od 
8:00 do 15:00, lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.idhsa.pl w 
zakładce: „relacje inwestorskie - walne zgromadzenia”. 
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego 
Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.idhsa.pl w 
zakładce: „relacje inwestorskie - walne zgromadzenia”. 
XIII. Informacje dodatkowe  
Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje przewidziane przepisami kodeksu 
spółek handlowych. Treść ogłoszenia nie uchybia przepisom szczególnym 
mogącym ograniczać wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. 
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy kodeksu 
spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi się 
akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. 
Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone będą w języku polskim. 
W celu punktualnego rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, osoby uprawnione 
do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji 
na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. 

http://www.mabion.eu/
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