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Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Call Center Tools S.A. na dzień 4 lipca2014 roku 

   
 

[ zwołanie Zgromadzenia ] 
  
Zarząd Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 54 00-852 Warszawa, wpisanej do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383038, (zwana dalej 
również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 4 
lipca 2014 roku, na godzinę 15:00 w lokalu kancelarii notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria 
notarialna S.C przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.  
  

 
[ porządek obrad ] 

  
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 
  
 
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości 

zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu, co do 
podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego 
Sprawozdania. 

6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady 
Nadzorczej w 2013 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie 
uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w 
sprawie jego zatwierdzenia.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2013. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania 

obowiązków w  2013 roku. 
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej 

Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku 
obrotowym, z wykonania obowiązków w 2013 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z upoważnieniem 
Zarządu do pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie 
wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w 
Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 20 ust.4. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 33 ust.2 i 3. 
15.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu.  
16.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 
18.   Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 
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[ Proponowane zmiany Statutu ] 

 
 

(i) Zmiana Statutu, o której mowa w pkt 12. porządku obrad: 
 

1. Proponowana zmiana §9 Statutu Spółki: 
„ 

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie wyższą niż 
573.000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych.), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). 
Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji 
Spółki w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem lat trzech od dnia rejestracji zmiany Statutu 
dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2014 roku. 

2. Akcje emitowane przez Zarząd Spółki w ramach ww. upoważnienia mogą być obejmowane w zamian za wkłady 
pieniężne lub niepieniężne. 

3. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady 
niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki. 

4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w części prawa pierwszeństwa do 
objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru), związanego z podwyższeniem kapitału 
zakładowego, dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia 
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.” 
 

2. Dotychczasowe brzmienie §9 Statutu Spółki: 
„ 
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie wyższą niż 

300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie 
Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji Spółki w 
ramach limitu określonego o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od 
dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów 
subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania 
Spółki do rejestru.  

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady 
pieniężne, jaki również niepieniężne. 

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne 
podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w części prawa pierwszeństwa do 
objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru), związanego z podwyższeniem kapitału 
zakładowego, dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia 
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.” 

 
 

(ii) Zmiana Statutu, o której mowa w pkt 13. porządku obrad: 
 

1. Proponowana zmiana §20 ust. 4 Statutu Spółki: 
      „ 

4. udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na 
rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion 
złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę 
Nadzorczą budżecie Spółki.” 

 
2. Dotychczasowe brzmienie §20 ust. 4 Statutu Spółki: 

 
„4.  udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na 

rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), 
jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 
budżecie Spółki.”  
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(iii) Zmiana Statutu, o której mowa w pkt 14. porządku obrad: 

 
1. Proponowana zmiana §33 ust. 2 i 3 Statutu Spółki: 

 
„2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z 

pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, 
jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaże pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 
(dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. 

3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie 
wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2., a także sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie przez 
Zarząd, poza przypadkami przewidzianymi przez inne regulacje szczególne.” 

 
 

2. Dotychczasowe brzmienie §33 ust. 2 i 3 Statutu Spółki: 
 
 

„2.  Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z 
pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, 
jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaże pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 
(dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. 

3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie 
wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2.” 

 
 
 

[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ] 
  
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed 
datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w 
Zgromadzeniu jest dzień 18 czerwca 2014 roku (tzw. record date).  
 
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają 
prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu 
Rejestracji. 
 
W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze akcji zdematerializowanych powinni zwrócić się, nie 
wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim 
po record date (tj. 20 czerwca 2014 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów 
wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.  
  

 
[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ] 

  
Zmiana porządku obrad  
  
Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 
(1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
Zgromadzenia. żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 czerwca 2014 roku. 
żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 
obrad.  
  
Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ  
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Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 
(1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci  
elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia  
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.  
  
Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz  lub 
akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 
lub §4 k.s.h., złożą Spółce:  
 
• imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami  
finansowymi lub  
• imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać 
będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego 
uprawnienia, lub w przypadku akcjonariusza akcji imiennych: 
• jeżeli jest wpisany do księgi akcyjnej Spółki. 
  
Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ  
  
Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  
 
Udział w ZWZ  
  
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika.  
 
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu  
przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.  
  
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy  
sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby 
udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być 
uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.  
  
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.  
  
Lista uprawnionych do udziału w ZWZ  
  
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu  
nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna 
zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki 
(inwestor@cctools.pl). 
 
Pełnomocnicy  
  
Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone  
w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane  
wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.cctools.pl) 
zakładka „Relacje Inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu 
pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.  
  

mailto:inwestor@cctools.pl
http://www.cctools.pl/
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Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  
  
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu 
(skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki  
(inwestor@cctools.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić 
pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.cctools.pl) zakładka „Relacje 
Inwestorskie”. 
 
Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać 
dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie 
uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w 
szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.  
  
Przybycie na Zgromadzenie  
  
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart  
do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej 
wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.  
  
Uzyskanie informacji przed ZWZ  
  
Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu  
dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu 
Spółki (ul. Żelazna 54 00-852 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach 
od 09:00 do 17:00.  
 
Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki 
(www.cctools.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.  
  
Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres:  
Call Center Tools S.A., ul. Żelazna 54 00-852 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki 
(inwestor@cctools.pl). 

mailto:inwestor@cctools.pl
http://www.cctools.pl/
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