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OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

I Zwołanie, data godzina i miejsce oraz  porządek obrad  

 

Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Ełku, ulica Okrężna 4B, 19 – 300 Ełk, NIP 

8481555849, REGON 790368188, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 358140, o kapitale 

zakładowym 3.280.000,00 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie art. 398, 

art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 

18 stycznia 2013 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, ul. Okrężna 4 B Ełk, Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

 

1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 

2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 

3. przyjęcie porządku obrad; 

4. uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 

5. wybór Komisji Skrutacyjnej; 

6. uchwała o zmianie w składzie Rady Nadzorczej; 

7. uchwała o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; 

8. uchwała o wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład 

którego wejdzie zakład produkcyjny znajdujący się w Ełku przy ul. Okrężnej 

4b; 

9. uchwała w sprawie roszczeń spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu panią Dorotę Konarską; 

10. uchwała w sprawie roszczeń spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

sprawowaniu zarządu przez byłego prezesa zarządu pana Krzysztofa 

Godusławskiego; 

11. uchwała dotycząca udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego do maksymalnej 

dozwolonej wysokości ¾ obecnie zarejestrowanego kapitału; 

12. uchwała o zmianie statutu w zakresie: (i) zmiany firmy; (ii) zmiany siedziby, 

(iii) rozszerzenia przedmiotu działalności spółki o serwis i montaż instalacji 

elektrycznych i oświetlenia; (iv) podwyższenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego; 

13. uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego 

tekstu statutu Spółki; 

14. wolne wnioski; 

15. zamknięcie Zgromadzenia. 
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Proponowane zmiany statutu Spółki: 

1. Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 i 2 statutu Spółki: 

„1. Firma Spółki brzmi: LUXIMA Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skróconej nazwy : LUXIMA  S.A.” 

 

Proponowane brzmienie § 2 ust. 1 i 2 statutu Spółki: 

„1. Firma Spółki brzmi: [   ] Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skróconej nazwy: [   ] S.A.” 

 

2. Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 statutu Spółki: 

„1. Siedzibą Spółki jest miasto Ełk.” 

 

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 statutu Spółki: 

„1. Siedzibą Spółki jest miasto [   ].” 

 

3. Dotychczasowe brzmienie § 4 statutu Spółki: 

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 

1) 16.21.Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, 

2) 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych, 

3) 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, 

słomy i materiałów używanych do wyplatania, 

4) 17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru  

i tektury, 

5) 17.22.Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych  

i sanitarnych, 

6) 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 

7) 22.2 - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 

8) 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 

9) 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, 

10) 22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 

11) 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 

12) 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 

13) 25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 

14) 25.2 - Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 

15) 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 

16) 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 

17) 25.72.Z - Produkcja zamków i zawiasów, 

18) 25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych, 

19) 25.92.Z - Produkcja opakowań z metali, 

20) 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 

21) 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub, 

22) 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 



 3 

23) 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek, 

24) 28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów, 

25) 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów 

napędowych, 

26) 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, 

27) 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, 

28) 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

29) 28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 

30) 28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii, 

31) 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 

32) 28.93.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu  

i produkcji napojów, 

33) 28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego  

i skórzanego, 

34) 28.95.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, 

35) 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

36) 27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 

37) 27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 

38) 29.10.A - Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem 

motocykli) oraz do ciągników rolniczych, 

39) 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, 

40) 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, 

41) 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów 

silnikowych, 

42) 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i 

nawigacyjnych, 

43) 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, 

44) 26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów, 

45) 31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 

46) 31.02.Z - Produkcja mebli kuchennych, 

47) 31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli, 

48) 32.20.Z - Produkcja instrumentów muzycznych, 

49) 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego, 

50) 46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów 

gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, 

51) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych 

określonych towarów, 

52) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 

53) 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, 

54) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 
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55) 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia 

sanitarnego, 

56) 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego 

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 

57) 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 

58) 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 

59) 46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, 

60) 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, 

61) 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 

62) 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

63) 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

64) 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

65) 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

66) 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i  pozostałych 

artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

67) 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

68) 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

69) 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

70) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami, 

71) 49.41.Z - Transport drogowy towarów, 

72) 52.24 - Przeładunek towarów, 

73) 52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów. 

 

 Proponowane brzmienie § 4 statutu Spółki: 

„Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 

1) 16.21.Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, 

2) 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych, 

3) 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, 

słomy i materiałów używanych do wyplatania, 

4) 17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i 

tektury, 

5) 17.22.Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych, 

6) 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 

7) 22.2 - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 

8) 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 

9) 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, 
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10) 22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 

11) 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 

12) 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 

13) 25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 

14) 25.2 - Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 

15) 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 

16) 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 

17) 25.72.Z - Produkcja zamków i zawiasów, 

18) 25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych, 

19) 25.92.Z - Produkcja opakowań z metali, 

20) 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 

21) 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub, 

22) 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

23) 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek, 

24) 28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów, 

25) 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów 

napędowych, 

26) 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, 

27) 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, 

28) 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

29) 28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 

30) 28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii, 

31) 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 

32) 28.93.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i 

produkcji napojów, 

33) 28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, 

34) 28.95.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, 

35) 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

36) 27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 

37) 27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, 

38) 29.10.A - Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem 

motocykli) oraz do ciągników rolniczych, 

39) 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, 

40) 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, 

41) 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów 

silnikowych, 

42) 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i 

nawigacyjnych, 

43) 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, 

44) 26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów, 
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45) 31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych, 

46) 31.02.Z - Produkcja mebli kuchennych, 

47) 31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli, 

48) 32.20.Z - Produkcja instrumentów muzycznych, 

49) 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego, 

50) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 

51) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych, 

52) 46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów 

gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, 

53) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych 

określonych towarów, 

54) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 

55) 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, 

56) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 

57) 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia 

sanitarnego, 

58) 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego 

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 

59) 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 

60) 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 

61) 46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, 

62) 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, 

63) 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 

64) 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

65) 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

66) 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

67) 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

68) 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i  pozostałych 

artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

69) 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

70) 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

71) 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

72) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami, 

73) 49.41.Z - Transport drogowy towarów, 

74) 52.24 - Przeładunek towarów, 

75) 52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów.” 
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4. Proponowane brzmienie § 6a statutu Spółki: 

„Zarząd jest upoważniony do dokonania, w okresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania 

zmiany statutu w tym zakresie, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego wynoszącego 2.460.000,00 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt 

tysięcy) złotych, na podstawie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału 

zakładowego. Uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji 

wyemitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody rady nadzorczej. 

Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do akcji 

wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w 

ramach kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji 

wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”  

 

Zgodnie z art. 402 2 k.s.h. podaje się co następuje:  

 

II. Dzień rejestracji uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu i 

informacja o prawie uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu  

 

Zgodnie z art. 4061 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia (Dzień Rejestracji) tj. na dzień  02 stycznia 2013 r.  

 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby 

będące Akcjonariuszami w Dniu Rejestracji. 

 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone 

nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji tj. nie później niż  w dniu 03 

stycznia 2013 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia 

imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu. 

 

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. 
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Zgodnie z art. 4062 KSH, uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu, jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. 

 

III. Procedury dotyczące uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 

wykonywania prawa głosu 

 

1. Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  

 

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co 

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych 

spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub 

Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed 

wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 28 grudnia 2012 r. 

włącznie. 

 

2. prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad  lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 

przed terminem walnego. 

 

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, 

zgłaszać w sposób jak w pkt. 3 poniżej, projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub 

spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.  

 

Projekty uchwał muszą zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż do dnia 18 stycznia 

2013 r. godz. 11.00  w związku z koniecznością ich ogłoszenia na stronie internetowej. O 

zachowaniu terminu do zgłoszenia projektu decydować będzie data i godzina jego 

wpłynięcia do Spółki, a w przypadku formy elektronicznej data i godzina umieszczenia 

powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej.  

 

3. sposób zgłaszania żądań wymienionych w pkt. 1 i 2 powyżej  

 

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 

punktu porządku obrad.  

 

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. za potwierdzeniem odbioru) na adres Spółki 

lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na 

adres e-mail: wza@luxima.com.pl. O zachowaniu terminu do złożenia żądania 

decydować będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku formy elektronicznej - 

data otrzymania wiadomości przez serwer pocztowy Spółki.  

Żądanie może zostać złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego 

właściwego formularza pobranego ze strony internetowej, przy czym w przypadku 
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skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich 

załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. 

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający żądanie umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad lub projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające 

ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności: 

 

1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi 

potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę 

akcji na dzień złożenia żądania, 

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną  - kopię dowodu osobistego lub  

paszportu, 

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza 

oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby/osób działających za ten podmiot, 

4) 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 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. 

 

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy 

występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Spółka może 

podjąć działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji 

autentyczności przesłanych dokumentów. 

 

Zgodnie z art. 407§2 KSH, Akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu wniosków 

w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniem.  

 

4. prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.  
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Stosownie do art. 401 §5 KSH, każdy z Akcjonariuszy może w czasie obrad Walnego 

Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 

obrad. 

 

5. sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o 

formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie 

zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o 

ustanowieniu pełnomocnika. 

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 

 

Spółka prosi akcjonariuszy jak i pełnomocników o posiadanie przy sobie dowodu 

osobistego lub paszportu w celu dla identyfikacji. 

 

Stosownie do art. 4121 KSH pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, a udzielenie go w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.  

Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale przy liście obecności.  

 

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści 

pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i 

głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. 

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 

wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z 

akcji zapisanych na każdym z rachunków. 

 

Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język 

polski przez tłumacza przysięgłego, w przeciwnym razie nie może zostać uznane za 

ważne pełnomocnictwo, chyba że przewodniczący obrad zdecyduje inaczej.  

 

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: wza@luxima.com.pl 

 

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz 

winien podać swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-

mail pełnomocnika. W razie wątpliwości, Spółka będzie mogła podjąć dalsze czynności w 

celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, 

identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu 

pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać 

liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę walnego 

zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy 
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dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza wymienionych 

w podpunktach 1-2 pkt. 3 powyżej.  

 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być 

dokonane najpóźniej na 48 godziny przed terminem walnego zgromadzenia w związku z 

potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. 

 

Na stronie internetowej Spółki udostępniony jest wzór formularza zawiadomienia o 

udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz po wypełnieniu 

powinien zostać być przez Akcjonariusza wysłany na dedykowany adres e-mail 

wskazany powyżej. 

 

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, 

zawierającego dane określone w art. 4023 k.s.h. zatytułowanego – „Formularz 

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na walnym 

zgromadzeniu” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki. Pełnomocnik 

głosujący zgodnie z dyspozycja Akcjonariusza, przy pomocy formularza musi doręczyć 

formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem 

głosowania nad daną uchwałą. 

 

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną 

przez notariusza kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do 

reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni nadto dysponować 

pisemnym pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentacji 

osoby prawnej.  

 

6. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym  zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

7. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie walnego 

zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

8. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej ani drogą korespondencyjną. Brak Regulaminu 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  
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9. Lista akcjonariuszy 

Ustalenie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA nastąpi na 

podstawie wykazu przesłanego do Spółki przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych, który będzie sporządzony w oparciu o wystawione przez podmioty 

prowadzące rachunki papierów wartościowych imienne zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w NWZA.  

 

Zgodnie z art. 407§1 KSH, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w dniach 

15 – 17 stycznia 2013 roku.  

 

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając 

adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. 

 

IV   Możliwość uzyskania informacji dotyczących walnego zgromadzenia 

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona walnemu zgromadzeniu wraz z 

projektami uchwał oraz informacje dotyczące walnego Zgromadzenia zamieszczone będą 

na stronie internetowej Spółki pod adresem www.luxima.com.pl od dnia zwołania 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Wszelkie informacje dotyczące walnego zgromadzenia oraz formularze udostępnione są 

na stronie internetowej Spółki www.luxima.com.pl 

 

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać, w 

formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona walnemu 

oraz projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w Ełku, 

codziennie w godzinach 10.00 do 12.00, w dni robocze. 

 

  

V    INNE INFORMACJE 

Dla sprawnego przebiegu obrad, Zarząd spółki prosi uczestników o przybycie na 30 

minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Prezes Zarządu - Beata Majka  

Wiceprezes Zarządu - Andrzej Musiał 

 


