
Ogłoszenie ZWZ Spółki na dzień 30/06/2017 

ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000290248, Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

_______________________________ treść ogłoszenia ________________________________

Zarząd ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu 
spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 30 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w 
siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 16 lok. 6.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania 

uchwał,
 4. Sporządzenie listy obecności,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016; sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2016 r.; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016; 

 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, 
wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 
rok obrotowy 2016;

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
 b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
 c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016,
 d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2016 r.,
 e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016,
 f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
 h) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa 
głosu:

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami 
Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest w dniu 14 czerwca 2017 r. (dzień rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się - nie 
wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym 
dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki - do podmiotu prowadzącego 
ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki.
Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać: 

 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 ERNE VENTURES S.A., 
 5)  wartość nominalną 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. 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część 
lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Za-
rządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
Żądania należy przesyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno zawierać uzasadnie-
nie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać oznaczenie rodza-
ju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd jest 
obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 
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3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku ob-
rad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej, projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku ob-
rad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
a) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w
postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymie-
niające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się 
właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
b) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej 
lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, za-
mieszczonym na stronie internetowej Spółki www.ERNE.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Możli-
we są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elemen-
tów. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi-
kowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga 
przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego ak-
cjonariusza) na adres email Spółki (biuro@ERNE.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełno-
mocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.ERNE.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgro-
madzenia”. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełno-
mocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnik wykonuje na 
Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szcze-
gólności, w art. 412 - 412² k.s.h.

6. 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 posiadania 
dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

7. Uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej.

8. Wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków ko-
munikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzy-
staniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektro-
nicznej

Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

10. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wskazanie adresu 
strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.ERNE.pl w za-
kładce „Relacje Inwestorskie”, podstrona „Walne Zgromadzenia”. 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 związku z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem prosimy kierować na adres: ERNE VENTURES S.A., 
Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa lub na adres email biuro@ERNE.pl .

11. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na
trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki. Akcjonariusz może żądać 
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie w tej sprawie podając jednocześnie adres
na który lista powinna być wysłana. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek 
handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia; w związku z tym Zarząd prosi 
akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

_______________________________ koniec ogłoszenia ________________________________

ERNE VENTURES Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, REGON: 141107326, NIP: 1132693199, KRS: 0000290248 
tel.: (22) 208 78 48, fax: (22) 203 53 93, BIURO@ERNE.PL, WWW.ERNE.PL,

Kapitał zakładowy 17 197 482,50 PLN, w pełni opłacony, wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS             2

mailto:biuro@ERNE.pl
http://www.ERNE.pl/
http://www.ERNE.pl/
mailto:biuro@ERNE.pl
http://www.ERNE.pl/


Ogłoszenie ZWZ Spółki na dzień 30/06/2017 

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji 
oraz o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów

w spółce ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie
na dzień 30/06/2017

przygotowana stosownie do postanowień art. 4023 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych

Liczba akcji Liczba głosów z akcji
11.095.150 11.095.150

 
W tym:

Liczba akcji uprzywilejowanych Liczba głosów z akcji uprzywilejowanych
0 0

Liczba akcji zwykłych Liczba głosów z akcji zwykłych
11.095.150 11.095.150
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Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I.INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 Kodeksu spółek handlowych
w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu spółki pod firmą ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) 
zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania 
głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II.DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: ………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………..

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

………………………………………………………………………………………………………..

PESEL: ……………………………………………………………………………………………..

NIP: ………………………………………………………………………………………………….

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: …………………….………………………………………………………..

Adres: …………………..…………………………………………………………………………...

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

………………………………………………………………………………………………………..

PESEL: ……………………………………………………………………………………………..

NIP: ………………………………………………………………………………………………….

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do 
projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą 
różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. 
W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę 
„Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony 
jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” 
lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony
jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
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