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Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Your Image  
S.A. 

na dzień 30 czerwca 2015 roku 
 
 

[ zwołanie Zgromadzenia ] 
 
Zarząd Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 11, 02-515 War-
szawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000381296, (zwana dalej także „Spółką”), dzia-
łając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”), które 
odbędzie się dnia 30 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00 w Katowicach , przy ul. 
Słowackiego 12/4 
 
 

[ porządek obrad ] 
 
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następu-
jący: 
1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 
2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 
3/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Yo-

ur Image  S.A; 
4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzą-

du z działalności Your Image  S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 
1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku; 

5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Your Image  S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycz-
nia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku; 

6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres 
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku; 

7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom 
organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 
roku do dnia 31 grudnia 2014 roku; 

8/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 
9/ Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawie-
niem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany 
Statutu Spółki 

10/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
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[ zmiana Statutu] 

 

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt 

uchwał, o których mowa w pkt 9 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę 

dotychczas obowiązujących postanowień: 

 

 
§3 Statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu słów: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 417.000 zł (czterysta siedemnaście tysięcy 
złotych) i dzieli się na: 

a) 2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji 
imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda, 
uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną 
akcję, 

b) 604.800 (sześćset cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okazi-
ciela serii B o wartości nominalnej 0,10(dziesięć groszy) zł każda, 

c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy zł każda, 

d) 770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okazi-

ciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda. 

2. Akcje serii A zostały opłacone w kwocie 67.500 zł przed zarejestrowaniem 

Spółki. 

3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia 

przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

 

i wpisaniu w to miejsce słów: 

 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.417.000 zł (dziewięć milio-

nów czterysta siedemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na: 

a) 2.095.200 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć gro-

szy) każda; 

b) 604800 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć gro-

szy) każda; 

c) 700.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć gro-

szy) każda; 
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d) 770.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć gro-

szy) każda; 

e) nie więcej niż 90.000.000 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 10 gr 

(dziesięć groszy) każda; 

2. Akcje serii A zostały opłacone w kwocie 67.500 zł przed zarejestrowaniem 

Spółki. 

3. Akcje serii E zostały pokryte aportem w postaci: 

a.  _____równych i niepodzielnych udziałów, ____ (_____) równych 

i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej ___ zł (______ złotych) 

każdy, o łącznej wartości nominalnej ____ zł (_____ złotych) spółki ____ 

_____ sp. z o.o. z siedzibą w _____, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 

przez Sąd Rejonowy _____ w _____, ___Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________;  

b. przedsiębiorstwa spółki pod firmą ____ _____ _____ z siedzibą w _____, 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____ w 

_____, ___Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nu-

merem KRS __________, stanowiącego zespół składników niematerialnych 

i materialnych (przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c.), przeznaczo-

nych do prowadzenia działalności gospodarczej; 

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia 

przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

 
 

[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ] 
 
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariu-
szami Spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji). 
Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 14 czerwca 2015 r. (tzw. record 
date). 
 
Ponadto, w celu uczestniczenia w ZWZ akcjonariusze posiadający akcje zdemate-
rializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu (3 
czerwca 2014 roku), a pierwszym dniem powszednim po record date (15 czerwca 
2015 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, 
o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgro-
madzeniu Spółki. 
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[ 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 umieszcze-
nia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać 
zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, nie później 
niż na 21 dni przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2015 r. i powinno 
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 
porządku obrad. 
 
 
Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ 
 
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 formie elektronicznej projekty 
uchwał dotyczące 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 uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu 
złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., dostarczy Spółce: 
• świadectwo depozytowe o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumen-

tami finansowymi, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych lub 

• imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to 
dokumentów wynikać będzie, ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym 
przez podmiot uprawniony.  

 
 
Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ 
 
Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgroma-
dzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad. 
 
 
Udział w ZWZ 
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Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wyko-
nywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 
 
Akcjonariusz nie będący 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 nie będącego osobą fizyczną powinno 
wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego reje-
stru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez notariusza), ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udziela-
jące pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną po-
winny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. 
 
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgro-
madzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania 
się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektro-
nicznej 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 ad-
res poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie po-
winno być przesłane na adres email Spółki biuro@yourimage.pl 
 
 
Pełnomocnicy 
 
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 
powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełno-
mocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełno-
mocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki http://yourimage.pl/, 
zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „WZA”. Możliwe są inne formularze udzie-
lanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych 
prawnie elementów. 
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bez-
piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwali-
fikowanego certyfikatu. 
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Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpo-
wiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem 
należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email Spółki (biu-
ro@yourimage.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może 
udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki 
http://yourimage.pl/, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „WZA”. 
 
Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik 
powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis peł-
nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. 
 
Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza 
zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególno-
ści, w art. 412 - 412² k.s.h. 
 
 
 
Walne Zgromadzenie 
 
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie 
rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół 
godziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby obowiązane są także do posiada-
nia dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości. 
 
 
Uzyskanie informacji przed ZWZ 
 
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na 
stronie internetowej Spółki http://yourimage.pl/ w zakładce „Relacje Inwestor-
skie”, dział „WZA”. 
 
Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania 
na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem. 
 
Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w zw. z ZWZ prosi-
my kierować na adres: Your Image  S.A., ul. Puławska 11, 02-515 Warszawa, lub 
na adres email biuro@yourimage.pl 
 


