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Serenity S.A. w dniu 20 sierpnia 2012 roku 

Zarząd Serenity Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000295765, niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 września  2012 na godz .10.00, które odbędzie się 

w Kancelarii notarialnej notariusza Zbigniewa Kundo w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 102, 80-

244 Gdańsk. 

z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania 

uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji 

serii I Spółki na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. w konkretnym nieprzekraczalnym terminie.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych, 

o których mowa a w art. 84 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzenia instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 

09.185.1439 z póz. zm.) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej. 

9. Podjęcie uchwał dotyczących procedury scalenia akcji 

10. Podjęcie uchwały o dematerializacji akcji serii A4, B3 i I 

11. Zamknięcie obrad. 

I.  Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno 

zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, 

to jest do dnia 7 września 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w 

postaci elektronicznej na adres „biuro@serenitysa.eu”. 

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

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

terminem Zgromadzenia. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej na adres „biuro@serenitysa.eu” projekty uchwał dotyczące spraw 

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

porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. 
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Do żądań określonych w punktach I i II należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających 

tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym: 

a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek 

papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, 

potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,   

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu 

akcjonariusza, 

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru 

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza 

oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do 

reprezentowania akcjonariusza, 

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa 

podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz 

kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w 

przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru 

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika 

oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do 

reprezentowania pełnomocnika. 

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

porządku obrad podczas Zgromadzenia. 

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad. 

IV.  Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu 

i wykonywania prawa głosu przez 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 Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza 

niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z 

właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru.  

Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być 

ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. 

Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na 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 
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głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej 

niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do 

wykonywania praw  z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia 

na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie 

wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia 

na stronie internetowej Spółki „www.serenitysa.eu”.  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w 

postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres    „biuro@serenitysa.eu”, tak, aby 

możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo 

przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie pdf. Informacja o udzieleniu 

pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem 

imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej 

zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również 

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

głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. 

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 i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego 

zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie 

podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. 

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien 

okazać dokument potwierdzający jego tożsamość i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę. 

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.  

Jeżeli pełnomocnikiem na 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. Taki 

pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 

V.  Możliwości i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz 

uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
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VI.  Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. 

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to  12 września 2012 roku. Prawo uczestniczenia w 

Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego 

zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 12 września 

2012 roku. 

Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo 

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 12 września 2012 roku. Akcjonariusz w celu udziału 

w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie 

później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest 

nie później niż w dniu 12 września 2012 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów 

wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. 

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 k.s.h., to jest: 

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 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 

Akcjonariusz posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela ma prawo uczestniczenia w 

Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed 

terminem tego  zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. 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 niniejszym ogłoszeniu. 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, 

zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), 

liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie 

Spółki (ulica Szafarnia 10, 80-755 Gdańsk) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. 

Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów 

jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie 

pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać 
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sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do 

reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres „biuro@serenitysa.eu” w formacie pdf. Do 

żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub 

osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z 

właściwego rejestru lub pełnomocnictwa). 

VII.  Dostęp do dokumentacji. 

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst 

dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie 

Spółki (ulica Nad Potokiem 7/8, 80-041 Gdańsk) nie wcześniej niż na tydzień przed terminem 

Zgromadzenia, to jest od dnia 21 września 2012 roku. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej 

Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają 

zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na 

stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. 

VIII.  Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia. Informacje na 

temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie 

internetowej Spółki pod adresem „www.serenitysa.eu”.Korespondencja związana z Walnym 

Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: „biuro@serenitysa.eu”. 

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 

416.613.760 co daje łącznie 416.613.760 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Podpisy:  

Piotr Nalepa - Prezes Zarządu 


