Raport bieŜący nr 19/2006
(wtorek, 23 listopada 2006 r.)
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy AB S.A.
Zarząd „AB” S.A. informuje, iŜ działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 17 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu HP Park Plaza przy ul. Drobnera 11/13, w dniu 20 grudnia
2006r. o godzinie 12.00.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZA.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad NWZA.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Zmiana art. 26 ust. 1 i 4 Statutu Spółki.
Przyjęcie tekstu jednolitego Statut Spółki.
Zamknięcie obrad NWZA.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczas
obowiązujące postanowienia Statutu ze wskazaniem treści proponowanych zmian:
Art. 26 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”
Otrzymuje brzmienie:
„Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 lipca kaŜdego roku kalendarzowego a kończy 30 czerwca
następnego roku kalendarzowego. Rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2007 roku kończy się 30
czerwca 2008 roku.”
Art. 26 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:
„Zarząd zobowiązany jest do opracowania kaŜdego roku obrotowego projektu budŜetu na
nadchodzący rok obrotowy. BudŜet jest przedkładany do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej do 30 dnia
listopada kaŜdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza moŜe przyjąć w części budŜet przygotowany
przez Zarząd. W przypadku nie uchwalenia budŜetu lub przyjęcia tylko jego części Rada Nadzorcza
moŜe określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłoŜyć nowy projekt budŜetu,
uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej lub uchwaloną przez Radę Nadzorczą część budŜetu.”
otrzymuje brzmienie:
„Zarząd zobowiązany jest do opracowania kaŜdego roku obrotowego projektu budŜetu na
nadchodzący rok obrotowy. BudŜet jest przedkładany do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej do 31 dnia

maja kaŜdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza moŜe przyjąć w części budŜet przygotowany przez
Zarząd. W przypadku nie uchwalenia budŜetu lub przyjęcia tylko jego części Rada Nadzorcza moŜe
określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłoŜyć nowy projekt budŜetu,
uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej lub uchwaloną przez Radę Nadzorczą część budŜetu.”

Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przed salą obrad o godz. 10.45.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z
odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela do udziału w Walnym
Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być, pod rygorem
niewaŜności, udzielone na piśmie.
Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
- uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnikom i uŜytkownikom
akcji, którym przysługuje prawo głosu, jeŜeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień
przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
- uprawnionym z akcji na okaziciela, jeśli złoŜą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające upowaŜnienie posiadacza akcji
zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. W treści świadectwa podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza, iŜ na okres od wydania świadectwa do
zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie.
Świadectwa depozytowe naleŜy składać w siedzibie Spółki, w Sekretariacie Zarządu przy ulicy
Kościerzyńskiej 32, w terminie do dnia 13 grudnia 2006 roku (włącznie), w godzinach 9.00 - 16.00
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłoŜona do wglądu w siedzibie
Spółki we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 32 na trzy dni powszednie przed terminem
Zgromadzenia.
.

