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Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej S.A. 

na dzień 28 czerwca 2018 roku 

 

Zarząd Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000391546, działając 

na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ i art. 402² w związku z art. 395 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §8 ust.1 

Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Pięknej 28A lok.1. 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

3. Sporządzenie listy obecności. 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 

rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. 

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 

do 31 grudnia 2017 roku. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  sprawozdania finansowego w roku obrotowym 

od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku. 

14.  Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej. 

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
 

II. Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. 

Zgodnie z art. 402² k.s.h. Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu 

Spółki: 

1. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na 

dzień 12 czerwca 2018 r. 

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego 

przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później 

niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 

powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące proponowanego punktu porządku 

obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jasna 1, 00-013 

Warszawa lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: 

biuro@mennicaskarbowa.pl. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu 

akcjonariusza Spółki, liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia. 

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał. 

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

przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod 

adresem u. Jasna 1, 00-013 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@mennicaskarbowa.pl projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają 

zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 

obrad. Akcjonariusze są zobowiązani do udokumentowania posiadania statusu akcjonariusza Spółki, 

liczby posiadanych akcji i prawa do wykonywania powyższego uprawnienia. 

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 
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Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście 

lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i 

wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie. Akcjonariusz zobowiązany jest 

zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa przesyłając na adres poczty elektronicznej Spółki 

biuro@mennicaskarbowa.pl skan pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy oraz informacje o 

udzieleniu pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne 

oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości 

lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać 

zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz 

datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka 

podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu 

weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może 

polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i 

pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak 

udzielenia odpowiedzi na pytanie zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak 

możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy 

dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie. 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu 

wymaga udzielenia na piśmie, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, 

odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej spółki 

www2.mennicaskarbowa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie Walne Zgromadzenie i przesłanym w 

formacie PDF na adres e-mail: biuro@mennicaskarbowa.pl wraz z załącznikami. Wybór sposobu 

ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza tudzież działania osób posługujących się 

pełnomocnictwami.  

5. Komunikacja elektroniczna. 

Status spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 czerwca 2018 

roku (dalej „Dzień Rejestracji”). 
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Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami Spółki w dniu Rejestracji a ponadto:  

a) Zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie 

później niż w pierwszym dniu powszechnym po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu tj. nie później niż 13 czerwca 2018 roku do podmiotu prowadzącego 

rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o 

prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

b) Złożyły dokumenty akcji w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu i nie odbiorą ich 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.  

 

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali 

na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów 

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i na podstawie akcji 

mających postać dokumentu złożonych w spółce. Podmiot prowadzący depozyt papierów 

wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 

dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z 

przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów 

przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawiane 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona 

w lokalu zarządu pod adresem ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, na trzy dni powszednie przed 

odbyciem Walnego Zgromadzenia. 

 

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 

Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty 

elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, iż 

składający takowe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, 

jeśli nie znajduje się on  na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu. 

 

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 

k.s.h. powinno zawierać: 
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1) Firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 

2) Liczbę akcji, 

3) Rodzaj i kod akcji, 

4) Firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 

5) Wartość nominalna akcji, 

6) Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 

7) Siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 

8) Cel wystawienia zaświadczenia, 

9) Datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 

10) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 

 

7. Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia. 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 

przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie 

internetowej spółki http://www2.mennicaskarbowa.pl/. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w 

przypadku wprowadzenia zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki. 

Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej http://www2.mennicaskarbowa.pl/ . 
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