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Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MODE SA z siedzibą
w Straszynie

Zarząd spółki Mode Spółka Akcyjna z siedzibą w Straszynie, przy ul. Leśnej 8, 83-010 Straszyn, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000393095 (dalej: „Spółka”),
działając na podstawie art. 399 § 1, art.402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 sierpnia 2020 r. na godz. 12.00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mode S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się o godz. 12.00 przy
Alejach Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa, w budynku West Station I, piętro 12, sala
konferencyjna nr 2, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok
2019.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej
kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
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14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania art. 13a Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Spółce nie później
niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 04 sierpnia 2020
r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Do żądania
powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób
działających w imieniu akcjonariusza. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w
postaci elektronicznej i przesłane na adres email: office@mode360.eu. Zarząd niezwłocznie, jednak nie
później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 07
sierpnia 2020 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub
akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego
Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2/ 8

MODE SA
ul. Leśna 8
83-010 Straszyn
Poland

T +48 58 739 64 40
F +48 58 739 64 41
office@mode360.eu
www.mode360.eu

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w
postaci elektronicznej na adres email: office@mode360.eu projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą
przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty
uchwał na stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych
do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem
Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt
uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie –
osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy)
akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

Prawo do ustanowienia pełnomocnictwa oraz sposób wykonywania przez niego prawa
głosu.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym
Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz Spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych
na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składnia oświadczeń woli w
jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i
wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres email:
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office@mode360.eu. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu
powinno zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbycia się Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu
Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli
pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator,
pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki,
pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź
możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób
weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na piśmie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: office@mode360.eu poprzez przesłanie na
wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa np. w formacie PDF, DOC (lub innym formacie
pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku
akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona
poprzez:
a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach
pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą
w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze
stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.
W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych
pełnomocnictw.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi
znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406(3) Kodeksu spółek handlowych, zarówno
akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym
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Zgromadzeniu Spółki.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo
może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich
wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania
pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że
akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z
wykorzystaniem tej formy.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i
wykonywaniu prawa głosu.
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje
możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 09 sierpnia 2020 r.
(,,Dzień rejestracji”).

Informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu MODE S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami
Spółki na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniu 09 sierpnia 2020 r. („Dzień rejestracji”).
Dzień Rejestracji jest jednolity dla wszystkich rodzajów akcji.
Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają
dokument akcji w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym
dokument ten nie będzie odebrany 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. W
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zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą
wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o
zwołaniu Zgromadzenia tj. 28 lipca 2020 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu
Rejestracji, tj. 10 sierpnia 2020 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów
wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie
akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
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) siedzibę i adres Spółki,
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.
Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące
rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na
podstawie tych wykazów sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w
Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na
tydzień przed datą Zgromadzenia.
Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW oraz akcji lub zaświadczeń złożonych w Spółce,
Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod
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adresem ul. Leśna 8, 83-010 Straszyn, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
tj. w dniach 20, 21 i 24 sierpnia 2020 r., w godzinach od 8.00 do 16.00. W tym okresie 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. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub
osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki:
office@mode360.eu, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie
pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów
potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza.

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne
materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia
zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.mode360.eu w sekcji Relacji
Inwestorskich). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian,
zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na
stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje o proponowanych zmianach w Statucie Spółki
W związku z proponowanym udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dodaje się w Statucie Spółki art. 13a w
następującym brzmieniu:
„Art. 13a
1.

Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia

upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna
maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 886.982,70 PLN
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(osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 70/100. Dzień rejestracji
przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.
2.

W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za

wkłady pieniężne.
3.

W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

4.

W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki

pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5.

Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny

emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady
Nadzorczej.”

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu
pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i
Statutu Spółki.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji
obecności najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.
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