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OGŁOSZENIE 

ZARZĄDU YURECO S.A. Z SIEDZIBĄ W OLEŚNICY 

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
 

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ 

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD 
 

Zarząd spółki YURECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Oleśnicy (dalej: Spółka), działając na 

podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje na 

dzień 05.06.2013 r. na godz. 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: walne 

zgromadzenie), które odbędzie się w Oleśnickim Centrum Biznesu Feniks przy ul. 

Lwowskiej 31 w Oleśnicy, z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. 

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z 

wykonywania obowiązków za rok 2012. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2012. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia funduszu rezerwowego na realizację programu 

nabywania akcji własnych Spółki. 

13. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

II. DZIEN REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM 

ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE 

UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU 
 

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 20 maja 

2013 r.  

 

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:  

a) na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 20 maja 2013 r.) będą 

akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje 

Spółki; oraz  

b) w terminie pomiędzy 10 maja 2013 r. (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 21 maja 

2013 r. (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ) złożą żądanie o 

wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 
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Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym 

zapisane są akcje Spółki. 

 

III. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH 

UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I 

WYKONYWANIA PRWA GŁOSU 
 

A. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH 

SPRAW W POŻĄDKU OBRAD 

 

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie 

później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później 

niż do dnia 15.05.2013 r. włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt 

uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na 

piśmie (tj. osobiście lub listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w siedzibie spółki 

pod adresem ul. Armii Krajowej 43, 56-400 Oleśnica lub w postaci elektronicznej (w 

formacie PDF) wysłane na adres e-mail walnezgromadzenie@yureco.pl. 

 

O właściwym terminie złożenia ww. żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do 

Spółki, a w przypadku skorzystania z formy elektronicznej data wpłynięcia na serwer poczty 

elektronicznej Spółki. 

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

muszą przedstawić wraz z żądaniem dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz 

uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

zgromadzenia, 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 odpowiednia liczbę akcji na dzień 

złożenia żądania, 

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osoba fizyczną – kopie dowodu osobistego, 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopie aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do 

reprezentowania Akcjonariusza, 

4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopie dokumentu pełnomocnictwa 

podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania 

akcjonariusza, oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu 

tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopie 

odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 

fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodu osobistego lub paszportu 

osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. 

 

W przypadku wykorzystania formy elektronicznej załączone dokumenty powinny być w 

formie PDF. 
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Zgodnie z art. 401 § 2 KSH Zarząd Spółki, niezwłocznie jednak nie później niż na 

osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 

dnia 18.05.2013 r. włącznie, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 

Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi na stronie 

internetowej www.yureco.pl. 

 

B. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ 

DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD 

WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ 

WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO 

ZGROMADZENIA 

  

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

dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać 

Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, 

które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 

 

Żądanie może zostać zgłoszone Spółce na piśmie (tj. doręczone osobiście lub listownie za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w siedzibie spółki pod adresem ul. Armii Krajowej 43, 

56-400 Oleśnica lub w postaci elektronicznej (w formacie PDF) wysłane na adres e-mail 

walnezgromadzenie@yureco.pl.  

 

Projekty uchwał powinny być zgłoszone w Spółce nie później niż na 24 godziny przed 

terminem Walnego Zgromadzenia, w związku z koniecznością ogłoszenia ich na stronie 

internetowej Spółki. 

 

O właściwym terminie złożenia ww. żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do 

Spółki, a w przypadku skorzystania z formy elektronicznej data wpłynięcia na serwer poczty 

elektronicznej Spółki. 

 

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający Spółce projekty uchwał dotyczących spraw 

objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia muszą przedstawić wraz ze 

zgłoszeniem dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłaszania 

projektów uchwał w porządku obrad Walnego zgromadzenia, 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 odpowiednia liczbę akcji na dzień 

złożenia żądania, 

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osoba fizyczna – kopie dowodu osobistego, 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopie aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do 

reprezentowania Akcjonariusza, 

4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopie dokumentu pełnomocnictwa 

podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania 

akcjonariusza, oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu 
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tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopie 

odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 

fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodu osobistego lub paszportu 

osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. 

 

W przypadku wykorzystania formy elektronicznej załączone dokumenty powinny być w 

formie PDF. 

 

C. INFOMACJA O PRAWIE AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW 

UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU 

OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia 

zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 

D. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ 

PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH 

STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ 

SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW  

 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 

 

Wzór formularza instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika 

zawierającego dane określone art. 402³ KSH został zamieszczony na stronie internetowej 

Spółki. 

 

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w 

postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki tj. 

walnezgromadzenie@yureco.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie 

wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informacje o udzieleniu pełnomocnictwa w 

postaci elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed terminem Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia.  

 

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego 

pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim 

przypadku pełnomocnik winien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). 

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne 

odpisy z odpowiednich rejestrów, wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych 

podmiotów. 

 

E. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI I SPOSOBIE UCZESTNICTWA W WALNYM 

ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ 

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
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F. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZWZ PRZY 

WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

G. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ 

KORESPONDENCYJNA LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu 

Środków komunikacji elektronicznej. 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania 

prawa głosu droga korespondencyjną. 

 

IV. LISTA AKCJONARIUSZY 
 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie 

wyłożona w siedzibie spółki w Oleśnicy na trzy dni powszednie przed terminem 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 03-05 czerwca 2013 r., w godzinach 9:00 

– 17:00. 

 

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału 

w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty 

elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w 

formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji 

akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: walnezgromadzenie@yureco.pl. Do żądania 

powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub 

osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, 

odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa). 

 

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

w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem 

tj. do dnia 29 maja 2013 r. 

 

V. INFORMACJA ODNOŚNIE UDOSTĘPNIENIA PEŁNEGO TEKSTU 

DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA ZWZ 
 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać 

pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki w Oleśnicy, przy ul. Armii Krajowej 

43 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.yureco.pl. 

 

VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDA 

UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO 

ZGROMADZENIA 
 

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na 
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stronie internetowej Spółki www.yureco.pl. 

 

VII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I 

LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA 

WALNEGO ZGROMADZENIA 
 

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji 

wynosi 6323526 akcji, co daje łącznie 6323526 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 
Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście 

akcjonariuszy uprawionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

 

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie 

żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do  

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu 

pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie 

akcjonariusza. 

 

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia 

statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu 

spółek handlowych. 

 
 

http://www.yureco.pl/

