
 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Lauren Peso Polska S.A. 

Lauren Peso Polska S.A. 

z siedzibą  w Chorzowie (41-500) ul. Dabrowskiego 48 

posiadajacą numer identyfikacji podatkowej NIP 6272595631 oraz numer 

REGON 240551984 wpisaną  do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego 

Rejestru Są dowego przez Sad Rejonowy w Katowicach pod nr KRS 

0000347438 kapitał zakładowy spółki - 665 000,00 zł opłacony w całości 

reprezentowaną  jednoosobowo przez: 

Adrian Tabor – Prezes Zarzadu 

Zarzad Lauren Peso Polska Spółka Akcyjna z siedzibą  w Chorzowie, 

zarejestrowanej przez Sad Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000347438, działajac na 

podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 29 czerwca 2014 r., na godzinę  

11.00, które odbedzie się w Katowicach ul. Słowackiego 12/4 

Proponowany porzadek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczą cego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 

3. Wybór Przewodniczacego ZWZ. 

 



4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do 

 podejmowania uchwał. 

5. Podjęcie uchwały o przyjeciu porzadku obrad zgromadzenia 

6. Podjecie uchwały o odstapieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 

7. Podjęcie uchwały o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 

rok  2014. 

8. Podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu 

Spółki z działalności za  rok 2014. 

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 

i  wyników oceny sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2014. 

11. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarzadu absolutorium z 

wykonania przez nich obowiazków w roku 2014. 

12. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez nich obowiazków w roku 2014. 

13. Podjecie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki 

14. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie 

Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 

Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek 

handlowych. 



15. Podjecie uchwały w sprawie powołania rady nadzorczej 

16. Podjecie uchwały w sprawie zwiekszenia wartości nominalnej akcji - 

połaczenia akcji Spółki Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą  w 

Chorzowie oraz zmiany statutu Spółki. 

17. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu 

18. Podjecie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A na akcje 

na okaziciela oraz zmiany Statutu 

19. Wolne głosy i wnioski. 

20. Zamkniecie obrad ZWZ. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentują cy co najmniej 1/20 kapitału 

zakładowego mogą  żadać umieszczenia określonych spraw w porzadku 

obrad tego zgromadzenia. Zadanie takie winno być przesłane do Spółki na 

piśmie badź w postaci elektronicznej na skrzynkę  e-mail: ri@lauren.pl w 

ję zyku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 

dotyczacej proponowanego punktu porzą dku obrad. Ż adanie powinno być 

zgłoszone Zarzadowi nie później niż  na 21 dni przed wyznaczonym 

terminem ZWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe 

uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajac odpowiednie 

dokumenty w formie pisemnej. 

 

 

 



 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujacy co najmniej 1/20 

kapitału zakładowego mogą  przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na 

piśmie lub drogą  elektroniczną  na skrzynkę  e-mail: ri@lauren.pl 

projekty uchwał dotyczace spraw wprowadzonych do porzadku obrad ZWZ 

lub spraw, które mają  zostać wprowadzone do porzadku obrad. Projekty 

uchwał powinny być sporzadzone w jezyku polskim w formacie plików MS 

Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do 

wykonywania tego prawa, przedstawiają c odpowiednie dokumenty w 

formie pisemnej. 

Kazdy akcjonariusz moze podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał 

dotyczace spraw wprowadzonych do porzadku obrad. Projekty te winny być 

przedstawione w jezyku polskim. 

Akcjonariusz bedacy osobą  fizyczną  moze uczestniczyć w ZWZ oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz 

niebedacy osobą  fizyczną  moze uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać 

prawo głosu przez osobę  uprawnioną  do składania oświadczeń woli w 

jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod 

rygorem niewazności sporzadzone w formie pisemnej i dołaczone do 

protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz 

zawierają cy wzór pełnomocnictwa znajdujacy się  na końcu niniejszego 

ogłoszenia dostepny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie 

internetowej spółki. 

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nalezy zawiadomić 

spółkę  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci 

informacji przesłanej pocztą  elektroniczną  na adres e-mail: ri@lauren.pl 

dokładajac wszelkich starań, aby moż liwa była skuteczna weryfikacja 



wazności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna 

zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem 

imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty 

elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa 

powinna również  zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę  akcji, z 

których wykonywane bę dzie prawo głosu oraz datę  i nazwę  walnego 

zgromadzenia spółki, na którym prawa te bę dą  wykonywane. 

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załacznik w formacie PDF do 

wiadomości e-mail. 

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebedacego 

osobą  fizyczną , konieczne jest dołaczenie skanu w formacie PDF 

aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie 

działania służ ą ce identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu 

weryfikacji waż ności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. 

Weryfikacja ta polegać moze w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie 

elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub 

pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego 

zakresu. Spółka zastrzega, ze w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi 

na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany bę dzie jako brak 

mozliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił bedzie 

podstawę  dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po 

przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien 

okazać oryginał dokumentu toż samości wymienionego w formularzu 

pełnomocnictwa celem potwierdzenia toż samości pełnomocnika. 

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebedacego osobą  fizyczną  

powinno wynikać z okazanego przy sporzadzaniu listy obecności odpisu 

właściwego rejestru, ewentualnie ciagu pełnomocnictw. Osoba/osoby 

udzielajace pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebedacego osobą  



fizyczną  powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla 

danego akcjonariusza rejestru. 

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie wazny dowód 

toż samości.Członek Zarzadu spółki i pracownik spółki mogą  być 

pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa 

jest wyłaczone. 

Spółka nie przewiduje mozliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje mozliwości 

wypowiadania się  w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

Spółka nie przewiduje mozliwości wykonywania prawa głosu drogą  

korespondencyjną  lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień przypadajacy na 16 dni 

przed ZWZ, to jest dzień 14 czerwca 2015 r. ("Dzień Rejestracji"). Prawo 

uczestniczenia w ZWZ mają  tylko osoby bę dace akcjonariuszami spółki w 

Dniu Rejestracji. 

Uprawnieni z akcji imiennych,  świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i 

uzytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają  prawo uczestniczenia 

w ZWZ, jezeli są  wpisani do ksiegi akcyjnej w Dniu Rejestracji. 

Na zadanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela 

zgłoszone nie wcześniej niż  w pierwszym dniu po ogłoszeniu o zwołaniu 

ZWZ i nie później niż  w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, 

tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2015 r., podmiot prowadzą cy 

rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie 

uczestnictwa w ZWZ. 



 

Spółka niniejszym zwraca uwagę , iż  uprawnione do udziału w ZWZ 

bedą  tylko osoby, które: a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, 

tj. w dniu 14 czerwca 2015 r. oraz 

b) zwróciły się  – w datach wskazanych powyzej do podmiotu prowadzacego 

ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia 

o prawie uczestnictwa w ZWZ. 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłozona 

w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusz 

spółki moze zadać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału 

w ZWZ nieodpłatnie pocztą  elektroniczną , podajac własny adres poczty 

elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. 

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał 

bedzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania ZWZ, 

zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarzadu lub 

Rady Nadzorczej dotyczace spraw wprowadzonych do porzadku obrad ZWZ 

lub spraw, które mają  zostać wprowadzone do porzadku obrad przed 

terminem ZWZ bedą  dostepne na stronie internetowej spółki niezwłocznie 

po ich sporzadzeniu. 

Informacje dotyczace ZWZ dostepne są  na stronie spółki: 

www.laurenpeso.pl 

 

 

 

 



 

 

Wzór pełnomocnictwa 

[miejscowość, data] 

 

 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

Ja [(imię  i nazwisko), PESEL, legitymujacy się  dokumentem toż samości 

nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym 

udzielam/y Pani/Panu [imię  i nazwisko] legitymują cemu/ej się  

dokumentem tozsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa 

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze 

mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki Lauren Peso Polska S.A. na 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis 

 

 



 

 

 

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce 

W dniu ogłoszenia, w spółce jest łą cznie 66.500.000 akcji dają cych 

107.500.000 głosów, w tym 41.000.000 akcji imiennych serii A 

uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną  akcję  

dają cych 82.000.000 głosów oraz 25.500.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii B, serii C, serii D i serii E dają cych 25.500.000 głosów. 

 

 

 

 

 


