
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Zarząd spółki pod firmą Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem
ul. Grunwaldzka  229,  85-451  Bydgoszcz,  wpisanej  do  rejestru  przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS:
0000881025  („Spółka”),  kapitał  zakładowy  5 999 000,00  zł,  kapitał  wpłacony
5 999 000,00 zł, NIP: 9671371805, REGON: 363796740, działając na podstawie art. 399
§ 1 w zw. z art.  4021 i  4022 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) zwołuje na dzień 30
czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w
Warszawie  w  Kancelarii  Notarialnej  Klaudia  Mazek  Notariusz  Natalia  Pełny-Góralczyk
Notariusz  s.c.  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Senatorskiej  24  lok.  3,  z  następującym
porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości  zwołania Zgromadzenia,  jego ważności  i  zdolności  do

podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 
5. Podjęcie  uchwały w sprawie  rozpatrzenia  i  zatwierdzenia  sprawozdania  Zarządu  z

działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie  uchwał  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  członkom  organów  Spółki  z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącej Rady

Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy 

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

Akcjonariusz  lub  akcjonariusze  reprezentujący  co  najmniej  jedną  dwudziestą  kapitału
zakładowego  Spółki  mogą  żądać  umieszczenia  określonych  spraw  w  porządku  obrad
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż
na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 9 czerwca 2022
roku.  Żądanie  powinno  zawierać  uzasadnienie  lub  projekt  uchwały  dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad.  Żądanie  w formie pisemnej może zostać złożone
osobiście  w  sekretariacie  Spółki  (w  godzinach  od  8:00  do  16:00)  lub  za  pośrednictwem
poczty na adres ul. ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres ir@madmind-studio.com.



Do  żądania  powinny  zostać  dołączone  kopie  dokumentów  potwierdzających  tożsamość
akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza oraz fakt, że osoba zgłaszająca
żądanie  jest:  (1)  akcjonariuszem  Spółki;  (2)  reprezentuje  co  najmniej  jedną  dwudziestą
kapitału akcyjnego Spółki. 

Zarząd  Spółki  ogłasza  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na  osiemnaście  dni  przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 12 czerwca 2021 roku), zmiany
w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób
właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego  mogą  przed  terminem  Walnego  Zgromadzenia  zgłaszać  Spółce  na  piśmie
osobiście  w  sekretariacie  Spółki  (w  godzinach  od  8:00  do  16:00)  lub  za  pośrednictwem
poczty na adres ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej (przesyłając e-mail na adres  ir@madmind-studio.com), projekty
uchwał  dotyczące  spraw wprowadzonych  do porządku  obrad  Walnego  Zgromadzenia  lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 

Do zgłoszenia  powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających  tożsamość
akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza oraz fakt, że osoba zgłaszająca
żądanie  jest:  (1)  akcjonariuszem  Spółki;  (2)  reprezentuje  co  najmniej  jedną  dwudziestą
kapitału akcyjnego Spółki. 

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał  na stronie internetowej  Spółki  pod adresem
http://madmind-studio.com/relacje-inwestorskie, jeśli zgłoszenie spełnia wymogi stawiane
przez przepisy prawa. 

3.  Prawo  akcjonariusza  do  zgłaszania  projektów  uchwał  dotyczących  spraw
wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia 

Każdy  z  akcjonariuszy  może  podczas  Walnego  Zgromadzenia  zgłaszać  projekty  uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

4.  Sposób  wykonywania  prawa  głosu  przez  pełnomocnika,  w  tym  w  szczególności
informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz
sposobie  zawiadamiania  Spółki  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji
elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz  będący  osobą  fizyczną  może  uczestniczyć  w  Walnym  Zgromadzeniu  oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą
fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez
osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i
dołączone do protokołu z  Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci  elektronicznej.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci  elektronicznej  nie  wymaga  opatrzenia  bezpiecznym
podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego  kwalifikowanego
certyfikatu. 



Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz  formularz  pomocny przy głosowaniach
przez pełnomocnika dostępne będą na stronie internetowej Spółki. 

O  udzieleniu  pełnomocnictwa  w  postaci  elektronicznej  należy  zawiadomić  Spółkę  przy
wykorzystaniu środków komunikacji  elektronicznej  w postaci informacji  przesłanej  pocztą
elektroniczną na adres  ir@madmind-studio.com dokładając wszelkich starań,  aby możliwa
była  skuteczna  weryfikacja  ważności  pełnomocnictwa.  Informacja  o  udzieleniu
pełnomocnictwa  powinna  zawierać  dokładne  oznaczenie  pełnomocnika  i  mocodawcy  (ze
wskazaniem  imienia,  nazwiska,  numeru  PESEL,  o  ile  został  osobie  nadany,  adresu
zameldowania lub zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób
prawnych  i  innych  jednostek  organizacyjnych  adresu  siedziby,  numeru  i  organu
rejestrowego).  Informacja  o  udzieleniu  pełnomocnictwa  powinna  również  zawierać  jego
zakres, tj.  wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz nazwę
Spółki. 

Pełnomocnictwo  elektroniczne  powinno  być  sformułowane  w  odrębnym  dokumencie
podpisanym przez akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza,
przesłanym w formie skanu jako załącznik w formacie PDF na adres  email  ir@madmind-
studio.com. Obligatoryjnie  wraz  z  pełnomocnictwem  elektronicznym  należy  przesłać
dokumenty  potwierdzające  uprawnienie  danego  akcjonariusza  do  udziału  w  Walnym
Zgromadzeniu, jak również dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające
prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego
osobą fizyczną. 

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w
celu  weryfikacji  ważności  pełnomocnictwa  udzielonego  w  postaci  elektronicznej.
Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej
lub  telefonicznej  skierowanym  do  akcjonariusza  lub  pełnomocnika  w  celu  potwierdzenia
faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak
udzielenia odpowiedzi  na pytania  zadawane w trakcie weryfikacji  traktowany będzie jako
brak możliwości  weryfikacji  udzielonego pełnomocnictwa i  stanowił  będzie  podstawę dla
odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 

Po przybyciu  na Walne Zgromadzenie,  a  przed podpisaniem listy obecności  pełnomocnik
powinien  okazać  oryginał  dokumentu  tożsamości  wymieniony  w pełnomocnictwie  celem
potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. 

Prawo do reprezentowania  akcjonariusza  niebędącego osobą fizyczną  powinno wynikać  z
okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu
pełnomocnictw.  Osoba/osoby  udzielające  pełnomocnictwa  w  imieniu  akcjonariusza
niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego
dla danego akcjonariusza rejestru lub innych dokumentów. 

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. 

Członek  Zarządu  Spółki  i  pracownik  Spółki  mogą być  pełnomocnikami  akcjonariuszy na
Walnym  Zgromadzeniu.  Jeżeli  pełnomocnikiem  na  Walnym  Zgromadzeniu  jest  Członek
Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub
pracownik  spółki  zależnej,  pełnomocnictwo  może  upoważniać  do  reprezentacji  tylko  na
jednym walnym zgromadzeniu. 



Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie
bądź  możliwość  wystąpienia  konfliktu  interesów  oraz  głosować  zgodnie  z  instrukcjami
udzielonymi przez akcjonariusza. 

5.  Możliwość  i  sposób  uczestniczenia  w  Walnym Zgromadzeniu  przy  wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej

Zarząd  Spółki  informuje,  iż  nie  przewiduje  możliwości  uczestniczenia  w  Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

6.  Sposób  wypowiadania  się  w  trakcie  Walnego  Zgromadzenia  przy  wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej 

Zarząd  Spółki  informuje,  iż  nie  przewiduje  możliwości  uczestniczenia  w  Walnym
Zgromadzeniu  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji  elektronicznej,  wobec  czego
niemożliwe będzie wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. 

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej 

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

8.  Prawo  akcjonariusza  do  zadawania  pytań  dotyczących  spraw  umieszczonych  w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusze  uprawnieni  są  do  zadawania  pytań  dotyczących  spraw  umieszczonych  w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z poniższymi zasadami. 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w
składzie  umożliwiającym  udzielenie  merytorycznej  odpowiedzi  na  pytania  zadawane  w
trakcie Walnego Zgromadzenia.  Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki jest
obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki,
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. W przypadku, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym
Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany
udzielić  informacji  nie  później  niż  w terminie  dwóch tygodni  od dnia zgłoszenia żądania
podczas Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce,
spółce  z  nią  powiązanej  albo  spółce  lub  spółdzielni  zależnej,  w  szczególności  przez
ujawnienie  tajemnic  technicznych,  handlowych  lub  organizacyjnych  przedsiębiorstwa.
Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby
stanowić  podstawę jego  odpowiedzialności  karnej,  cywilnoprawnej  bądź  administracyjnej.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną,  jeżeli  odpowiednie informacje są dostępne na stronie
internetowej  Spółki  w  miejscu  wydzielonym  na  zadawanie  pytań  przez  akcjonariuszy  i
udzielanie im odpowiedzi. 

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu 



Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca
2022 roku („Dzień Rejestracji”). 

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 § 1 K.s.h., tylko
osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 14 czerwca 2022 roku).
Zastawnicy i użytkownicy,  którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego
jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji. 

Na  żądanie  uprawnionego  z  akcji  Spółki  oraz  zastawnika  lub  użytkownika,  którym
przysługuje prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zgłoszone
nie  wcześniej  niż  po ogłoszeniu  o  zwołaniu  Walnego  Zgromadzenia  i  nie  później  niż  w
pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2022
roku,  podmiot  prowadzący  rachunek  papierów  wartościowych  wystawia  imienne
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą
osoby, które: a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 czerwca 2022
roku;  oraz  b)  zwróciły  się  –  nie  wcześniej  niż  po  ogłoszeniu  o  zwołaniu  Walnego
Zgromadzenia i nie później niż w dniu 15 czerwca 2022 roku – do podmiotu prowadzącego
ich  rachunki  papierów  wartościowych  o  wystawienie  imiennego  zaświadczenia  o  prawie
uczestnictwa  w  Walnym  Zgromadzeniu.  Ponadto  do  udziału  w  Walnym  Zgromadzeniu
uprawnieni są także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z akcji, na
których  ustanowiono  zastaw  lub  użytkowanie,  jeżeli:  a)  ustanowienie  na  ich  rzecz
ograniczonego prawa rzeczowego było zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych
w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 czerwca 2022 roku; oraz b) zwrócili się – nie wcześniej niż
po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 15 czerwca 2022
roku  –  do  podmiotu  prowadzącego  ich  rachunki  papierów wartościowych  o  wystawienie
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista  akcjonariuszy  uprawnionych  do  uczestnictwa  w  Walnym  Zgromadzeniu  zostanie
wyłożona w siedzibie Spółki  w Bydgoszczy,  ul.  Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz, w
godzinach  od  08:00  do  16:00,  przez  3  dni  powszednie  przed  odbyciem  Walnego
Zgromadzenia,  tj.  w  dniach  27,  28,  29  czerwca  2022  roku.  Jeżeli  prawo  głosu  z  akcji
przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność ta zostanie zaznaczona na liście
akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy  uprawnionych  do  udziału  w  Walnym  Zgromadzeniu  nieodpłatnie  pocztą
elektroniczną, wysyłając  wniosek na adres  ir@madmind-studio.com, podając własny adres
poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. 

11.  Dostęp  do  dokumentacji  i  wskazanie  adresu  strony  internetowej,  na  której
udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia 

Dokumentacja,  która  ma  być  przedstawiona  Walnemu  Zgromadzeniu  wraz  z  projektami
uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem  http://madmind-
studio.com/relacje-inwestorskie  niezwłocznie  po  ich  sporządzeniu  oraz  w  sekretariacie
Spółki w godzinach od 8:00 do 16:00. 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
dotyczące  Walnego  Zgromadzenia  dostępne  są  na  stronie  http://madmind-
studio.com/relacje-inwestorskie.

12. Informacja dotycząca danych osobowych 

Spółka, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuje, iż: 

1)  administratorem danych  osobowych akcjonariuszy Spółki  oraz ich pełnomocników jest
Spółka, tj. Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem ul. Grunwaldzka
229, 85-451 Bydgoszcz, 

2)  kontakt  ze  Spółką  jest  możliwy pisemnie  na  adres  wskazany  w pkt  1)  powyżej  oraz
mailowo na adres: ir@madmind-studio.com; 

3)  dane  osobowe  akcjonariuszy  i  ich  pełnomocników  przetwarzane  będą  wyłącznie  dla
potrzeb: 

a)  prawidłowej  realizacji  stosunku  prawnego  pomiędzy  Spółką  a  akcjonariuszem  i
wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Spółce  z  tym  związanych,  w  tym
prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Spółki, ustalenia osób uprawnionych
do  wzięcia  w  nim  udziału  i  wypełniania  przewidzianych  prawem  obowiązków
informacyjnych  dotyczących  Walnego Zgromadzenia (podstawa prawna: art. 6 ust.  1 lit.  c
RODO), 

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych  roszczeń lub obrony przed nimi przez Spółkę,
przy czym prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed takimi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4)  Spółka  przetwarza  dane  akcjonariuszy  i  pełnomocników  wymienione  w  niniejszym
ogłoszeniu  oraz  inne  dane  przekazane  przez  akcjonariusza  lub  pełnomocnika  w  treści
pełnomocnictwa (dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe); 

5) dane osobowe akcjonariusza oraz jego pełnomocników będą przetwarzane przez Spółkę
przez okres, w którym danemu akcjonariuszowi przysługuje status akcjonariusza w Spółce, a
następnie  przez  okres  przedawnienia  ewentualnych  roszczeń  wynikających  ze  stosunku
prawnego pomiędzy akcjonariuszem a Spółką, przy czym dane osobowe zawarte na listach
akcjonariuszy,  listach  obecności  oraz  pełnomocnictwach  przechowywane  są  przez  okres
istnienia Spółki; 

6) akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy posiadają prawo dostępu do treści  swoich danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo do
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

7) akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy mają prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza
przepisy RODO; 



8) Spółka może powierzyć innemu podmiotowi (w szczególności podmiotom świadczącym
na  rzecz  Spółki  usługi  prawne,  księgowe,  związane  z  organizacją  zgromadzenia,
administracyjne,  informatyczne,  archiwizacyjne,  pocztowe  lub  kurierskie)  przetwarzanie
danych osobowych akcjonariuszy i ich pełnomocników w celach i w zakresie związanym z
organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia; 

9) podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych
oraz konieczne do celów określonych w punkcie 3) powyżej, a także dla sporządzenia oraz
przekazania  uprawnionym  organom  ewentualnie  innemu  akcjonariuszowi  listy  osób
uprawnionych  do  uczestnictwa  w  Walnym  Zgromadzeniu  oraz  do  przeprowadzenia
weryfikacji  tożsamości  akcjonariuszy  oraz  ich  pełnomocników,  z  zastrzeżeniem,  że  ich
niepodanie lub podanie choćby częściowo nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia
udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku adresu email oraz numeru telefonu
podanie tych danych jest  dobrowolne,  jednak niezbędne do umożliwienia Spółce kontaktu
pomiędzy Spółką a akcjonariuszem. 

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia
Statutu  Spółki  oraz  właściwe  przepisy  prawa,  w tym  w szczególności  przepisy  Kodeksu
spółek handlowych. 

Zgodnie z art. 4021 K.s.h. niniejsze ogłoszenie, wraz z projektami uchwał i dokonywane jest
na  stronie  internetowej  Spółki  oraz  w  sposób  określony  dla  przekazywania  informacji
bieżących  zgodnie  z  przepisami  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

ZA ZARZĄD:

Tomasz Dutkiewicz – Prezes Zarządu


