
 
 

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014 

z kapitałem zakładowym w wysokości 1.365.629,50 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie: 

Paweł Bala – Prezes Zarządu 

tel. +48 (22) 275 99 90 

  

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Capital Partners S.A.  

na dzień 8 września 2022 r., godz. 12:00 

Zarząd Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000110394 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu 

spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 września 2022 r., o 

godz. 12:00, w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Marszałkowskiej 126/134. 

Porządek obrad zgromadzenia: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7.1 Statutu Spółki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 
Spółki. 

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 

§ 7.1 Statutu w brzmieniu: 

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.365.629,50 złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 groszy 

każda, w tym:  

a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

e. 1.636.295 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

f. (skreślony). ” 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 groszy 

każda, w tym:  

a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 



Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. na dzień 8 września 2022 r., godz. 12:00 

Strona 2 z 6 

c. 7.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

d. (skreślony), 

e. (skreślony), 

f. (skreślony). ” 

§ 7.16. Statutu w brzmieniu: 

„§ 7.16.  Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7 ust. 14 i ust. 15 zastępuje uchwałę Walnego 

Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.” 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 7.16.   (skreślony)” 

§ 7.17. Statutu w brzmieniu: 

„§ 7.17.  Zarząd Spółki jest upoważniony, do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa 

poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.” 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 7.17.   (skreślony)” 

§ 9.2. Statutu w brzmieniu: 

„§ 9.2.  Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki - w głosowaniu 

tajnym oraz określa liczbę członków Zarządu.” 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 9.2.  Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa 

liczbę członków Zarządu.” 

§ 9.3. Statutu w brzmieniu: 

„§ 9.3.  Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.” 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 9.3.   (skreślony)” 

§ 12.1. Statutu w brzmieniu: 

„§ 12.1.  Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, 

delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy 

Spółką a członkiem Zarządu.” 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 12.1.  Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera Rada Nadzorcza. W tym samym trybie dokonuje się innych 

czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.” 

§ 14.7. Statutu w brzmieniu: 
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„§ 14.7.  Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny 

się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej 

chwili.” 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 14.7.   (skreślony)” 

§ 14.12. Statutu w brzmieniu: 

„§ 14.12.  Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i 11 powyżej nie dotyczy wyborów 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i 

zawieszania w czynnościach tych osób.” 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 14.12.  Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.” 

§ 15.2. lit. a-c  Statutu w brzmieniu: 

„§ 15.2.  […] 

a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z 

księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,  

b) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, 

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w 

punkcie a i b,” 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 15.2.  […] 

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,  

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 

c) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok 

obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), ” 

§ 17. Statutu w brzmieniu: 

„§ 17.  Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych 

czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne 

Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.” 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 17.   (skreślony)” 

§ 18.1. Statutu w brzmieniu: 

„§ 18.1.  Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w 

obecności więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko 

podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego 

nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.” 
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otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 18.1.  Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w 

obecności więcej niż połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” 

§ 18.4. Statutu w brzmieniu: 

„§ 18.4.  Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W 

protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących 

udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania 

głosowania i wynik.” 

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„§ 18.4.  Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokół podpisuje co najmniej prowadzący 

posiedzenie Rady Nadzorczej. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona 

członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu oraz liczbę głosów oddanych na poszczególne 

uchwały.” 

 

 

Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego  

Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo 

żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego  

Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 18 sierpnia 2022 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt 

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

Spółki pod adresem ul. Marszałkowska 126/134 w Warszawie lub w postaci elektronicznej i przesłane na 

następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wz@c-p.pl.  

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia 

żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami 

prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu 

załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu 

elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 

obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego  

Walnego Zgromadzenia. 

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

terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. 

Marszałkowska 126/134 w Warszawie lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty 

elektronicznej Spółki: wz@c-p.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 

Podobnie jak w pkt. 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej 

liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku 

akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania 

mailto:wz@c-p.pl
mailto:wz@c-p.pl
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w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy 

wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku 

obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika. 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika.  

Spółka informuje, że wzór formularza instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika 

zawierającego dane określone art. 4023 ksh został zamieszczony na stronie http://www.c-p.pl/walne/. 

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod 

adresem ul. Marszałkowska 126/134 w Warszawie lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres 

poczty elektronicznej Spółki: wz@c-p.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga 

opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed terminem Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu 

dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w 

formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik winien okazać wydruk 

pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo 

okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych 

podmiotów. 

5. Uczestnictwo na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 23 sierpnia 2022 r. 

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczy osoby, które: 

a) na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 23 sierpnia 2022 r. będą 

akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz 

http://www.c-p.pl/walne/
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b) w terminie pomiędzy 1 sierpnia 2022 r. (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 22 sierpnia 2022 r. 

(pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ) złożą żądanie wystawienia imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie 

prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.  

9. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na 

podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego 

na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych 

zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy 

uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać 

przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być 

wysłana. 

10. Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst 

dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w 

siedzibie Spółki pod adresem ul. Marszałkowska 126/134 w Warszawie oraz na stronie internetowej Spółki pod 

adresem http://www.c-p.pl/walne/. 

11. Miejsce udostępniania informacji dotyczących Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia. 

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie 

internetowej Spółki pod adresem: http://www.c-p.pl/walne/. 

 

Podpisy Członków Zarządu: 

Paweł Bala – Prezes Zarządu    ................................................. 
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