
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
SPÓŁKI STI GROUP S.A. 

 
Zarząd STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie zarejestrowaną w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 373608 (dalej „Spółka”), 
działając na podstawie art. 398, w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 stycznia 2013 roku, na godz. 
09:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej – Notariusz Adam Sadowski  
w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 15 lokal 14-15 
 

I. Porządek obrad obejmuje: 
 

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

4) Sporządzenie listy obecności. 

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 
6) Przyjęcie porządku obrad. 
7) Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 
8) Wolne wnioski. 
9) Zamknięcie obrad. 
 
II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 
 
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego 
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie, bądź 
w postaci elektronicznej na adres email kontakt@stigroup.pl najpóźniej w dniu  26 grudnia 
2012 roku. 
 
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać 
Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email kontakt@stigroup.pl projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 
 
3. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 
 
4.  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście 
lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie 
lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email kontakt@stigroup.pl Udzielenie 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia 
publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania 
formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do 
głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez 
akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację 
akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu 
tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał 
dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza 



niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, 
dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do 
zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 
należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go 
reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka 
podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i 
pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci 
elektronicznej, przy czym działania te są proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób 
prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu 
z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni 
dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa 
oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. 
Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. 
 
5. Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości 
uczestnictwa w zgromadzeniu, wypowiadania się i głosowania za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej oraz głosowania korespondencyjnego. 
 
III. Pozostałe informacje. 
 
1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 
dzień 31 grudnia 2012 roku. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
2. W siedzibie Spółki będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia 
udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 
 
3. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu 
Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod 
adresem www.stigroup.pl 
 
4. Wszystkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne 
na stronie internetowej Spółki pod adresem www.stigroup.pl 
 
5. Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż 

po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. 21 grudnia 
2012  roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. 1 stycznia 2012 roku, podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
6. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela  
w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane 
na jego rachunku papierów wartościowych. 
 
7. Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać 
dokumentu - na podstawie akcji złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych 
akcji na okaziciela - na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący 
depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi. 



 
8. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek 
Handlowych i Statutu Spółki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKTY UCHWAŁ na NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI STI GROUP S.A. 

na DZIEŃ 16 stycznia 2013 r., godz. 09:00 
 

UCHWAŁA NR … 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPÓŁKI STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie 
z dnia 16 stycznia 2013 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
 

§ 1 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. przyjmuje zaproponowany 
porządek obrad w następującym brzmieniu: 
 
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjecie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6. Podjecie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
 

UCHWAŁA NR … 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPÓŁKI STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie 
z dnia 16 stycznia 2013 roku 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 

 
§ 1 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. w związku  

ze rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Maletz powołuje w skład 

rady nadzorczej Spółki ……………………. 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia 

 



UCHWAŁA NR … 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPÓŁKI STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie 
z dnia 16 stycznia 2013 roku 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 

 
§ 1 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. w związku  

ze rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Maletz powołuje w skład rady 

nadzorczej Spółki ……………………. 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu 

 przez pełnomocnika na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

 Spółki STI GROUP Spółka Akcyjna 

zwołanym na dzień 16 stycznia 2013 r. 

 

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 

 

 
 

UCHWAŁA NR __ 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STI GROUP S.A. 

z dnia 16.01.2013 r. 

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 19 statutu spółki Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia 

Pana/Panią ______________ ________________. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Głosowanie: 

 

_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 



W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….. 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………. 

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

…………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały 

nr …..… w sprawie …………………………………………………………….. 

Treść 

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

* - niepotrzebne skreślić 

 
 

UCHWAŁA NR __ 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STI GROUP S.A. 

z dnia 16.01.2013 r. 

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje 

następujący porządek obrad: 

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

4) Sporządzenie listy obecności. 

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

6) Przyjęcie porządku obrad. 

7) Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 

8) Wolne wnioski. 



9) Zamknięcie obrad. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

  

Głosowanie: 

 

_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….. 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………. 

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

…………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały 

nr …..… w sprawie …………………………………………………………….. 

Treść 

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

* - niepotrzebne skreślić 

 

UCHWAŁA NR __ 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STIGROUP S.A. 

z dnia 16.01.2013 r. 

w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

 



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. w związku  

ze rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Maletz powołuje w skład rady 

nadzorczej Spółki ……………………. 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Głosowanie: 

 

_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….. 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………. 

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

…………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały 

nr …..… w sprawie …………………………………………………………….. 

Treść 

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

UCHWAŁA NR __ 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STIGROUP S.A. 

z dnia 16.01.2013 r. 



w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. w związku  

ze rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Maletz powołuje w skład rady 

nadzorczej Spółki ……………………. 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Głosowanie: 

 

_ Za ………………………………………………………………………… (ilość głosów) 

_Przeciw ………………………………………………………………....... (ilość głosów) 

_Wstrzymuję się ………………………………………………………….. (ilość głosów) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…… w sprawie.……………………….. 

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................…………………. 

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

…………… 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały 

nr …..… w sprawie …………………………………………………………….. 

Treść 

instrukcji*:………………………………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

* - niepotrzebne skreślić 

 
 



INSTRUKCJA  

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STI GROUP S.A.  zwołanym na dzień  16 

stycznia 2013 r., na godzinę 09:00  

 

 

OBJAŚNIENIA: 

 

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X”  

w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca 

wykropkowane należy przekreślić. 

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie 

w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na 

wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w 

przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian  

do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. 

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie  

z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby 

akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W 

braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we 

wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do 

odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji 

Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu. 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą 

różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w 

takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania 

pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza 

wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy 

sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 

S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego 

pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni  

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. 



Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. 

Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod 

warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.  

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej  

i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie 

udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki 

informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie  

w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz 

Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 

20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wzór 

 

         ………………………… 

         (miejscowość i data) 

 

 

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne 

do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STI GROUP S.A.  

z siedzibą w Częstochowie zwołanym na dzień 16 stycznia  2013 r. 

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………. (imię i nazwisko), posiadający/a PESEL……….……… 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ……………..........…..,wydanym przez 

................................................................................., 

zamieszkały/a……………………………......................................………… (adres ) adres e-mail 

............................................................. nr telefonu ………………………………… 

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie, uprawnionym z 

………………… (słownie: ……………………..…) akcji zwykłych na okaziciela STI GROUP S.A. z siedzibą w 

Częstochowie. 

 

i niniejszym upoważniam: 

Pana/Panią …………………………………………… (imię i nazwisko), posiadającego/ą 

PESEL……….………legitymującego/ą się ………......................................... (wskazać rodzaj i numer 

dokumentu tożsamości) Nr telefonu .................................... , adres e-mail 

.................................................................. albo ……………..……………………………….. (firma podmiotu) z 

siedzibą w ……………………………………………….., adres ……………………………………………..., wpisanego do 

................................................... pod numerem ............................................................................nr 

telefonu ............................................... , adres e-mail ............................................................................ 

 

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STI GROUP S.A. z siedzibą w 

Częstochowie zwołanym na dzień 16 stycznia 2013 r. w Częstochowie, a w szczególności do udziału i 

do głosowania w moim imieniu z ……….......... (słownie: …………………) akcji / ze wszystkich akcji* 

według uznania pełnomocnika.  



Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania 

…………………………….……………… (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy  

w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa. 

       

     …………………………………………………….. 

      (imię i nazwisko Akcjonariusza) 

* niepotrzebne skreślić  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

           Wzór 

            

                                                   

                                                                                          ……………………………………… 

         (miejscowość i data) 

 

 

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe 

do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STI GROUP S.A.  

z siedzibą w Częstochowie zwołanym na dzień 16 stycznia 2013 r. 

 

 

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani 

Imię i nazwisko ………………..……………………………………………………………. 

Adres e-mail ……………………………………… nr telefonu ………………………………. 

 

oraz 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail ………………………………… nr telefonu …………………………………… 

 

uprawnieni do działania w imieniu ....................................................................... (firma Akcjonariusza) 

z siedzibą w ............................................. , wpisanej do ............................................. pod numerem 

.........................................., oświadczamy, że ……………………………………(firma Akcjonariusza) jest 

Akcjonariuszem STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie uprawnionym z ………………… 

(słownie:…………………..……) akcji zwykłych na okaziciela STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie 

 

i niniejszym upoważniam/y: 

 



Pana/Panią …………………………………………… (imię i nazwisko), posiadającego/ą PESEL……….………………… 

legitymującego/ą się ………...............................................  

(wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu.........................................., adres e-

mail............................................................. 

 

Albo  

……………………………………..………………………………..(firma podmiotu) z siedzibą w 

……………………………………………….., adresem ……………………………………………... wpisanego do 

................................. pod numerem .......................................nr telefonu 

.................................................................... , 

adres e-mail ..................................................................................................................... 

 

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STI GROUP S.A. z 

siedzibą w Częstochowie zwołanym na dzień 16 stycznia 2013 r.,  

w Częstochowie, a w szczególności do udziału oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z 

……………… (słownie:…………..…) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie według uznania pełnomocnika.* 

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania 

…………………………….……………… (firma Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa. 

 

Załączniki: 

- odpis z rejestru Akcjonariusza 

 

              

     …………………………………………………….. 

       (imię i nazwisko Akcjonariusza) 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 



STRUKTURA KAPITAŁU AKCYJNEGO 

 

 

Kapitał zakładowy STI GROUP Spółka Akcyjna wynosi 16.002.400 PLN i dzieli się 

na 16.002.400 akcji. 

 

 

 

Seria/rodzaj 

akcji 

Rodzaj 

uprzywilejowania 

akcji 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów na 

NWZA 

Wartość 

nominalna 

jednej 

akcji 

Wartość 

serii 

Udział 

w 

kapitale 

w % 

Udział 

w 

głosach 

na 

NWZA 

w % 

A / na 

okaziciela 

zwykłe 

brak 10.000.000 10.000.000 1,00 PLN 10.000.000 62,49 62,49 

B / na 

okaziciela 

zwykłe 

brak 5.002.400 5.002.400 1,00 PLN 5.002.400 31,26 31,26 

C/ na 

okaziciela 

zwykłe 

brak 1.000.000 1.000.000 1,00 PLN 1.000.000 6,25 6,25 

Razem: -------- 16.002.400 16.002.400 -------- 16.002.400 100 100 

 

 

 

 


