
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 30.07.2015 ROKU 

 

Zarząd Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000359270, działając na podstawie art. 398, art. 399, art. 402
1
 § 1 

oraz art. 402
2
 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30.07.2015 roku Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Katowicach, ul. Mielęckiego 10, lok, 503, V 

piętro (przy ul. Warszawskiej, przy dworcu PKP), z następującym porządkiem obrad: 

1) otwarcie obrad; 

2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;  

3) sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności; 

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał; 

5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 

6) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu 

spółki w części dotyczącej kapitału zakładowego; 

7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w części dotyczącej przedmiotu 

działalności Spółki 

8) wolne wnioski; 

9) zamknięcie Zgromadzenia.  

 

Na podstawie art. 402
2
 Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące 

uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa  

głosu:  

 

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 

401 Kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 

Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci 

elektronicznej na adres email biuro@8formula.pl na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zgromadzenia, najpóźniej w dniu 09 lipiec 2015 roku. Akcjonariusze powinni 

udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając co najmniej skan 

zaświadczenia o stanie akcji Spółki, skan dowodu osobistego osoby składającej wniosek oraz skan 

aktualnego odpisu z KRS akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.  

 

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

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

porządku obrad  

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą 

przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres 

email biuro@8formula.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze 

powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając co najmniej 



skan zaświadczenia o stanie akcji Spółki, skan dowodu osobistego osoby składającej wniosek oraz 

skan aktualnego odpisu z KRS akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.  

 

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych  

do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. 

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad.  

 

4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania przez niego prawa głosu oraz 

sposób zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej.  

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.  

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa 

głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email 

biuro@8formula.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do 

pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularz do  

głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez 

akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające 

identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane 

dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer i seria dokumentu. Powyższe zasady stosuje się, również 

do danych opisujących pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez 

akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać: firmę i siedzibę, imię i nazwisko i numer 

PESEL osób reprezentujących akcjonariusza, nazwę sądu rejestrowego i wydziału, w którym wpisany 

jest akcjonariusz i numer KRS. Powyższe zasady stosuje się, również do danych opisujących 

pełnomocnika. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób 

go reprezentujących, a w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną dodatkowo skan 

aktualnego odpisu z KRS. Spółka może podjąć również inne działania służące identyfikacji 

akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci 

elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób 

prawnych w dniu Walnego Zgromadzenia powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez 

notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z 

rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania 

pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. 

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni w dniu Walnego Zgromadzenia posiadać przy sobie dowód 

tożsamości.  

 

5. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu 

prawa głosu  

Spółka nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ani wykonywania prawa 

głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani nie przewiduje możliwości 

oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.  

 

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni kalendarzowych przed 

datą Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 14 lipca 2015 roku. W Walnym Zgromadzeniu Spółki będą 



miały prawo uczestniczyć osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 14 

lipca 2015 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą 

zapisane akcje Spółki; oraz b) nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia i nie później niż 14 lipca 2015 roku złożą żądanie o wystawienie imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek 

papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. 

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 

spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast 

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

firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa 

będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o 

zwołaniu walnego zgromadzenia.  

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze 

sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.  

Listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ustalona zostanie na podstawie wykazu 

sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o 

obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie złożonych w Spółce dokumentów akcji oraz 

zaświadczeń. 

 


