
 Gdańsk, 11 maja   2022 r. 

 

Ogłoszenie   Zarządu Blirt  S.A. z siedzibą w Gdańsku 

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

 
 

Zarząd Blirt Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3 lok. 1.38, 80-172 Gdańsk,  

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,               

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000365053 (dalej: „Spółka”),              

o kapitale zakładowym w wysokości 1.752.647,60 zł, wpłaconym w całości, NIP: 5833009329, działając 

na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 

§ 20 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.     

    

1. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek 

obrad: 

 

1.1. Data i miejsce: 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) zwołuje się na dzień  07 

czerwca  2022 r.  na godzinę 11:00 w lokalu   siedziby Spółki przy ul. Trzy Lipy 3/2.58 w Gdańsku,                                      

z następującym porządkiem obrad: 

 

1.2. Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.  

3. Wybór komisji skrutacyjnej. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

6. Zamknięcie  obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
 
 
 

2. Komunikacja elektroniczna akcjonariuszy ze Spółką w związku z Walnym Zgromadzeniem 

 

W granicach zakreślonych przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się 

ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności mogą składać wnioski, 

żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja elektroniczna 

akcjonariuszy ze Spółką odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej: wza@blirt.eu 

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką obciąża akcjonariusza. Wraz z 

dokumentami przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną, które zostały sporządzone w 

oryginale w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenia na język polski 

sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane drogą elektroniczną przez 

akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza, powinny być zeskanowane 

(przekonwertowane) do formatu „PDF”. 

 

3. Prawo akcjonariuszy dotyczące uzupełniania porządku obrad Walnego Zgromadzenia                               

i zgłaszania projektów uchwał 

  

3.1. Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia 

 

mailto:wza@blirt.eu
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Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad, powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni 

przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 17 maja 2022 roku. Żądanie to może zostać 

złożone na piśmie lub w formie elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej.                         

Do żądania składanego zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej należy dołączyć kopię świadectwa 

depozytowego oraz dokumenty, o których mowa w 4.2 lit (b) poniżej. 

Akcjonariusz, który posiada akcje Spółki zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym 

przez podmiot inny niż Spółka albo zapisane na rachunku zbiorczym (niezależnie od tego, czy jest on 

prowadzony przez Spółkę, czy też przez inny podmiot), żądający umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia, powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień 

złożenia tego żądania, załączając do niego, odpowiednio, świadectwo depozytowe lub zaświadczenie 

wystawione przez podmiot prowadzący ten rachunek papierów wartościowych albo dokument 

równoważny świadectwu depozytowemu wystawiony przez posiadacza rachunku zbiorczego zgodnie z art. 

10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.  

Wymóg złożenia/przesłania ww. dokumentów dotyczy każdego akcjonariusza składającego żądanie 

(niezależnie od tego, czy składa je samodzielnie, czy też wspólnie z innym akcjonariuszem lub 

akcjonariuszami). Jeżeli żądanie jest przesyłane drogą elektroniczną dopuszczalne jest załączenie do niego 

skanu ww. dokumentów.  

Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być 

sporządzone w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny zostać 

przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).  

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków 

komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.  

 

3.2. 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 Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

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

do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami 

opisanymi w pkt 2 powyżej, bądź w formie pisemnej. Do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej 

należy dołączyć dokumenty, o których mowa w 4.2 lit (b) poniżej,  a do zgłoszenia dokonywanego w formie 

pisemnej kopie dokumentów, o których mowa w 4.2 lit (b) poniżej.  

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni wykazać posiadanie odpowiedniej 

liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz umożliwić Spółce ich identyfikację poprzez złożenie lub 

przesłanie dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, w odniesieniu do każdego akcjonariusza dokonującego 

takiego zgłoszenia. 

 

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

obrad podczas Walnego Zgromadzenia: 

 

Każdy z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać projekty uchwał dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. 

Zarząd Spółki informuje, iż każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do 

projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia przez 

Przewodniczącego Zgromadzenia dyskusji nad punktem porządku obejmującym projekt uchwały, której 

propozycja dotyczy. 
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4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

 

4.1. Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć 

w Walnym Zgromadzeniu przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji (posiadające kompetencję 

do składania oświadczeń woli w jego imieniu) lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia 

i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wymaga udzielenia w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej. 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 posiadający 

akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych 

pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Formularze 

pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są od dnia zwołania niniejszego Walnego 

Zgromadzenia dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.blirt.eu.  

 

4.2.  Sposób zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej 

 

(a) Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy 

wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail): wza@blirt.eu. W zawiadomieniu 

akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), a także 

numer telefonu i adres poczty elektronicznej (email) pełnomocnika, za pośrednictwem których 

Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o 

udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać również informację odnośnie zakresu 

pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz 

datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. 

(b) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz 

przesyła treść (tekst) pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania 

prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających 

identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego 

zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, 

gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub 

jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną (zgodnie z 

art. 331 § 1 kodeksu cywilnego), akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest 

wpisany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w 

imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwo udzielono osobie prawnej lub jednostce 

organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, akcjonariusz przesyła 

dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego 

dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu i osoby uprawnione do działania 

w jego imieniu. 

(c) Zasady opisane w pkt 4.2 lit. (b) powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki 

drogą elektroniczną do odwołania pełnomocnictwa. 

(d)  Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno 

być dokonane nie później niż do godziny 12.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia obrad 

Walnego Zgromadzenia. 

(e) Wyczerpanie obowiązków przewidzianych w pkt 4.2 lit. (b) powyżej nie zwalnia pełnomocnika 

z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do 

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu określonych w rzeczonym punkcie dokumentów 

służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. 

 

4.3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika 

http://www.blirt.eu/
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W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu 

identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w 

postaci elektronicznej zgodnie z postanowieniami pkt 4.2 lit. (a) i (b), Spółka podejmuje czynności w celu 

sprawdzenia, czy załączone zostały informacje wskazane w pkt 4.2 lit. (a) oraz skany dokumentów 

wymienionych w pkt 4.2 lit. (b), a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących 

osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną, czy pełnomocnictwa udzielone zostało przez osoby 

uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Spółka jest uprawniona do skomunikowania się 

telefonicznie na numer wskazany przez akcjonariusza w wykonaniu pkt 4.2 lit. (a) lub za pomocą zwrotnej 

wiadomości poczty elektronicznej w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Spółka może podjąć dodatkowo inne działania służące 

identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w 

postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Zawiadomienie o 

udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów 

wskazanych w pkt 4.2 lit. (a), (b) i (d) nie wiążą Spółki. 

 

4.4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu Spółki lub jej pracownikowi 

 

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu. 

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek 

Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki 

Blirt SA w Gdańsku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na danym wskazanym 

Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na 

istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest takich 

przypadkach wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w poprzedzającym akapicie, głosuje zgodnie z 

instrukcjami. 

 

5. Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej 

 

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w  Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

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

komunikacji elektronicznej 

 

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania 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 na Walnym Zgromadzeniu drogą 

korespondencyjną bądź 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.  

 

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.  
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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 zobowiązany 

udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego 

Zgromadzenia.  

 

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie 

informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy 

uwzględnieniu ograniczeń opisanych w niniejszym 8 pkt.  

 

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią 

powiązanej albo spółce 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.  

 

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ujawnia na piśmie 

informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich 

przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu 

Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych 

podczas walnego zgromadzenia. 

 

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

 

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w przepisie art. 4061 § 1 

Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 22 maja 2022 r. („Dzień Rejestracji”). 

 

10. Informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki 

 

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki 

mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.               

W celu zapewnienia udziału w  Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze 

zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania 

Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu  11 maja 2022 r. i nie później niż w pierwszym dniu 

powszednim po dniu rejestracji, tj. nie później niż w dniu  23 maja  2022 r. – od podmiotu prowadzącego 

rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą 

podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów 

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Uprawnionymi do udziału w 

Walnym Zgromadzeniu, będą tylko Ci akcjonariusze, którzy: 

(a) byli akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (22 maja 2022 r.) i 

(b) zwrócili się – nie wcześniej niż w dniu 11 maja 2022 r. i nie później niż w dniu 23 maja                  

2022 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie 

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwie w Walnym Zgromadzeniu. 

 

Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika, w treści zaświadczenia powinna zostać 

wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.  

 

Listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu 

osób uprawnionych do udziału w Walnym  Zgromadzeniu Spółki sporządzonego przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed 

dniem Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.                       
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o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu 

Depozytowi Papierów Wartościowych papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia                     

o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

 

11. Lista akcjonariuszy 

 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z wymogiem 

przepisu art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie wyłożona w lokalu Spółki w Gdańsku przy ulicy 

Trzy Lipy 3/2.58 w godzinach od 9.00 do 15.00 na trzy dni powszednie przed terminem Walnego 

Zgromadzenia, tj. w dniach 2, 3 i 6  czerwca 2022 r. Lista akcjonariuszy zostanie sporządzona w oparciu 

o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych 

(KDPW S.A.), zgodnie z przepisami art. 4063 § 4-6 Kodeksu spółek handlowych.  

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz zażądać odpisu listy za 

zwrotem kosztów jej sporządzenia. 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.  

 

12. Dostęp do dokumentacji 

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami 

uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały – uwagi Zarządu) 

będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki – www.blirt.eu, od dnia zwołania Walnego 

Zgromadzenia Spółki, zgodnie z przepisem art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu bądź 

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. 

 

 

 


