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Data sporządzenia – 15 kwietnia 2013 r. 
 

 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Nazwa skrócona Emitenta – 01C 

 

W związku ze zwołaniem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, Zarząd 01CYBERATON 

S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej też „Spółka”) przekazuje następujące informacje wymienione w § 

4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje 

Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect": 

 

1. Informacja o miejscu i czasie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 

Zarząd 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 28/30, lok. 315, 00-896 

Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 293918, działając na 

podstawie art. 399 § 1 w zw. art.. 402
1
 §1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 13 maja 2013 r. o godzinie 11.00 w 

Warszawie w biurze Kancelarii Notarialnej Pawła Orłowskiego przy ul. Chłodnej 15 oraz przekazuje 

dalsze informacje zgodnie z art. 402
2  

ksh. 

 

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje: 

 

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo powierzenia liczenia głosów 

Przewodniczącemu, 

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał, 

5) Przyjęcie porządku obrad, 

6) Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym odwołanie i powołanie członków Rady 

Nadzorczej, 

7) Dokonanie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę jej siedziby, 

8) Udzielenie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, 

9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

Informacje dodatkowe: 

a) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 

dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 22 kwietnia 2013 r. 

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 

punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: 

01c@01c.eu 

b) akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą przez terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki na 

piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres 

01c@01c.eu, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 

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

c) każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 
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d) stosownie do art. 412 i 412¹ ksh akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 

oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na 

piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być 

pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na 

adres 01C@01C.eu, załączając pełnomocnictwo w formie PDF, a w przypadku akcjonariusza 

lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną dodatkowo odpis z właściwego rejestru z 

ostatnich 3 miesięcy. Spółka zastrzega możliwość weryfikacji faktu udzielenia 

pełnomocnictwa, w szczególności poprzez zwrotne pytanie w formie elektronicznej 

wystosowane do mocodawcy. Spółka zastrzega, iż brak potwierdzenia udzielenia 

pełnomocnictwa może stanowić podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika na Walne 

Zgromadzenie. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie 

internetowej Spółki - www.01cyberaton.eu. 

e) Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

f) Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

g) Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

2. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest 26 kwietnia 2013 r. 

 

3. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406¹-406³ ksh prawo uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą 

Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 26 kwietnia 2013., a ponadto: 

 

a) jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 

tj. 26 kwietnia 2013 roku - w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw 

tymczasowych oraz w przypadku zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo 

głosu; 

b) jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w siedzibie 

Spółki (ul. Ogrodowa 28/30 lok 315 00-896 Warszawa) nie później niż w dniu rejestracji 

uczestnictwa, tj w dniu 26 kwietnia 2013 r. (w godzinach 8.00-16.00), i nie będą odebrane 

przed zakończeniem tego dnia. Zamiast dokumentów akcji w powyższym terminie może być 

złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie 

inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa 

będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi 

zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane 

przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 

c) jeżeli zwrócą się – nie wcześniej niż w  dniu 16 kwietnia 2013 r. i nie później niż w dniu 29 

kwietnia 2013 r.- do podmiotu prowadzącego ich rachunki  papierów wartościowych o 

wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o 

którym mowa w art. 406³ § 2 ksh – w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych 

akcji Spółki na okaziciela. 

 

4. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami 

uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.01cyberaton.eu od dnia 

zwołania Walnego Zgromadzenia w zakładce „Relacje Inwestorskie”. 

 

5. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.01cyberaton.eu. 
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6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. z 

siedzibą w Warszawie będzie wyłożona w siedzibie Spółki (ul. Ogrodowa 28/30 lok. 315 00-

896 Warszawa), na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 8-

10 maja 2013 r. w godzinach 8.00-16.00. 

 

2. Informacja o proponowanej zmianie Statutu Spółki 

 

Proponuje się zmianę brzmienia §2 Statutu Spółki: 

 

Dotychczasowe brzmienie §2 Statutu Spółki: 

„Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa” 

 

Proponowane brzmienie §2 Statutu Spółki 

„Siedzibą spółki jest Milanówek” 

 

 

3. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia: 

 

a) Projekt uchwały nr 1. 

 

UCHWAŁA nr 1 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

O1CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 13.05. 2013 r. w sprawie: 

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§1  

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana/Panią  [..]. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

b) Projekt uchwały nr 2.. 

 

UCHWAŁA nr 2 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

O1CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 13.05. 2013 r. w sprawie: 

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając 

liczenie głosów oddanych w trakcie obrad Przewodniczącemu Zgromadzenia. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

c) Projekt uchwały nr 3. 

 

UCHWAŁA nr 3 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

O1CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 13.05. 2013 r. w sprawie: 



przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 

§ 1.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:  

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo powierzenia  liczenia 

głosów Przewodniczącemu,  

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał,  

5. Przyjęcie porządku obrad, 

6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym odwołanie i powołanie członków 

Rady Nadzorczej, 

7. Dokonanie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę jej siedziby, 

8. Udzielenie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, 

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

d) Projekt uchwały nr 4. 

 

UCHWAŁA nr 4 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

O1CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 13.05. 2013 r. w sprawie: 

odwołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.  

§1 

Walne Zgromadzenie  odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią – [..]. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

e) Projekt uchwały nr 5. 

 

UCHWAŁA nr 5 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

O1CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 13.05. 2013 r. w sprawie: 

powołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.  

§1 

Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią – [..]. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

f) Projekt uchwały nr 6. 

 

UCHWAŁA nr 6 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

O1CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 13.05. 2013 r. w sprawie: 



zmiany statutu - zmiany siedziby Spółki  
 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany treści  § 2 Statutu, który przyjmuje 

następujące brzmienie: 

„Siedzibą Spółki jest Milanówek” 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd 

rejestrowy Spółki.. 

 

g) Projekt uchwały nr 7 

 

UCHWAŁA nr 7 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

O1CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 13.05.2013 r. w sprawie: 

nabycia akcji własnych 

oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia 

 

Na podstawie art. 393 pkt 6 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

postanawia, co następuje:  

§ 1 

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h, do nabycia akcji własnych 

Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.  

§ 2 

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni opłacone akcje Spółki.  

§ 3 

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:  

a)   składanie zleceń maklerskich;  

b)  zawieranie transakcji pakietowych;  

c)  zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;  

d)  ogłoszenie wezwania.  

§ 4 

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki, których wartość nominalna nie przekracza 10 % kapitału 

zakładowego Spółki.  

§ 5 

Nabywanie akcji własnych Spółki na podstawie niniejszej uchwały może następować w okresie nie dłuższym niż do 

dnia 31 grudnia 2013 r. roku. 

§ 6 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:  

a)   finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;  

b)  umorzenia;  

c)  innych celów określonych przez  Zarząd  Spółki po uzyskaniu  zgody Rady Nadzorczej Spółki. 

§ 7 

W przypadku, gdy nabycie akcji będzie odpłatne, maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje  wynosi 20 

(dwadzieścia)  złotych a minimalna wysokość  zapłaty wynosi 2 złote za jedną akcję. Łączna cena nabycia akcji 

powiększona o koszty nabycia nie powinna przekraczać kwoty utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego.  

§8 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

  



§4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje 

Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". 

 

 


