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Wrocław, 18 listopada 2017 r. 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU 

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

NA DZIEŃ 14 GRUDNIA 2017 R. 

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. ul. Szczęśliwej 33/2.B.09, wpisanej do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000579900, posiadającej 

numer NIP: 8992714800, REGON: 021496967, kapitał zakładowy 112.410,00 zł (dalej: „Spółka” lub 

„Emitent”), działając na podstawie art. 4021, 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki. 

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się 14 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Kancelarii 

Notarialnej spółka cywilna M. Lenart I. Roczniak we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21, lok. 16, 

IV piętro, z następującym porządkiem obrad: 

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał; 

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 21 marca 2017 roku; 

6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 21 marca 2017 roku; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 

zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa 

poboru wszystkich akcji serii F oraz zmiany statutu spółki; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie 

i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzo-

nym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

9) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu; 

10) Wolne wnioski; 

11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
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INFORMACJE O ZMIANACH STATUTU 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 

 uchylenie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2017 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych 

na okaziciela serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru 

wszystkich akcji serii F oraz zmiany statutu spółki, 

 a następnie podjęcie uchwały o treści zgodnej z treścią ww. uchylanej uchwały. 

Powyższa czynność podyktowana jest kwestią formalną. Konieczność jej wykonania spowodowana 

jest upływem terminu, o którym mowa w art. 431 § 4 KSH. W związku z powyższym poniżej została 

przedstawiona treść § 6 ust. 1 statutu – obowiązująca zarówno obecnie, jak i po podjęciu uchwał 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 grudnia 2017 r. oraz po wydaniu odpowiedniego 

postanowienia przez właściwy sąd (KRS). 

§ 6 ust. 1 statutu: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 112.410,10 zł (sto dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 

dziesięć groszy) do 122.410,00 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziesięć złotych) i dzieli 

się na akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

1.1.1. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A1, oznaczonych numerami 

000001 do 168.000; 

1.1.2. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A2, oznaczonych numerami 

000001 do 168.000; 

1.1.3. 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A3, oznaczonych numerami 

000001 do 168.000; 

1.2. 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych serii B na okaziciela, oznaczo-

nych numerami od 56001 do 504000; 

1.3.1. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C1, oznaczonych numerami 00001 

do 20.000; 

1.3.2. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C2, oznaczonych numerami 00001 

do 20.000; 

1.3.3. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C3, oznaczonych numerami 00001 

do 20.000; 

1.4. 22.100 (dwadzieścia dwa tysiące sto) akcji zwykłych serii D na okaziciela, oznaczonych nu-

merami od 00001 do 22.100; 

1.5. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii E na okaziciela, oznaczonych numera-

mi od 00001 do 90.000; 

1.6. nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych serii F 

na okaziciela.”  
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II. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 

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

zgromadzenia 

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentu-

jący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określo-

nych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi 

Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 23 listopada 2017 r. Żądanie powinno zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne 

jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej, w tym celu akcjonariusz powinien przesłać 

stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (office@t-bull.com). 

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nad-

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 26 listopada 2017 r., ogłosi zmiany 

w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy 

dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złoże-

nia żądania, załączając do żądania świadectwa depozytowe (dotyczy akcji zdematerializowanych), 

a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić rów-

nież uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku 

akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji doku-

menty powinny zostać przesłane w formacie .pdf. 

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 

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

wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną 

dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

zgłosić Spółce na lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał doty-

czące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zo-

stać wprowadzone do porządku obrad.  

Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej 

Spółki (office@t-bull.com). Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie 

internetowej. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złoże-

nia żądania, załączając do żądania świadectwa depozytowe (dotyczy akcji zdematerializowanych), 

a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić rów-

nież uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku 

akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji doku-

menty powinny zostać przesłane w formacie .pdf. 

 

mailto:office@t-bull.com
mailto:office@t-bull.com


Strona 4 z 6 

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 

do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz Spółki, uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgro-

madzeniu jej Akcjonariuszy, może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głoso-

wania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komuni-

kacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną 

może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym 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 (składanego w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba 

lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny 

być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomoc-

nictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do pro-

tokołu Walnego Zgromadzenia. 

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nastąpić powinno poprzez przesłanie odpo-

wiedniego dokumentu podpisanego przez akcjonariusza (bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż 

osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza) w formacie .pdf na adres 

poczty elektronicznej Spółki (office@t-bull.com). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 

nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważne-

go kwalifikowanego certyfikatu, akcjonariusz powinien jednak dołożyć wszelkich starań, aby możliwa 

była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu Informacja o udzieleniu pełno-

mocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: 

 dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie iden-

tyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektro-

nicznej obu tych osób), 

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

oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. 

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

okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego 

w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. 

Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe 

są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wyma-

ganych prawnie elementów.  

W przypadku, gdy pełnomocnictwo, lub tekst będący udokumentowaniem udzielenia pełnomocnic-

twa, jest sporządzony w języku innym niż polski, konieczne jest przedłożenie Spółce przysięgłego 

tłumaczenia dokumentów na język polski. 

mailto:office@t-bull.com
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5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej 

Celem Zarządu Spółki jest, aby oddawane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia głosy 

były liczone przez elektroniczny system. W tym celu Spółka zamierza zawrzeć umowę z wybranym 

podmiotem, który oferuje tego typu usługę. Poza tym nie przewiduje się możliwości uczestniczenia, 

wypowiadania się i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wyko-

rzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

Stosowanie do art. 406¹ KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

(tzw. „record date”) przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

tj. 28 listopada 2017 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla 

uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 

IV. PRAWO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące ak-

cjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 28 listopada 

2017 r. (tzw. „record date”), które zwrócą się, nie wcześniej niż po opublikowaniu ogłoszenia o zwo-

łaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż pierwszego dnia powszedniego po 

record date, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie 

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Rekomenduje się akcjonariuszom posiadanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa. 

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przy-

sługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do 

księgi akcyjnej w dniu record date.  

Akcje na okaziciela, mające postać dokumentu, dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, 

jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu (record date) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast 

akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub 

firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polski. W zaświad-

czeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane 

przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na 

podstawie akcji na okaziciela mających postać dokumentów złożonych w Spółce. 

V. LISTA AKCJONARIUSZY 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zosta-

nie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

tj. od 11 do 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 16:00. 

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ 

nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna 

być wysłana. Żądanie winno być sporządzone na piśmie, podpisane przez akcjonariusza lub przez 
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osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane w formie. pdf na adres e-mail 

office@t-bull.com lub listownie na adres Spółki. Do żądania powinny zostać dołączone kopie doku-

mentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza 

(w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa). 

VI. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

Pełna dokumentacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał 

oraz informacjami dotyczącymi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona będzie na 

stronie internetowej Spółki pod adresem http://t-bull.com/company/all/general-assembly (zakładki: 

Investor Zone -> Spółka -> Walne Zgromadzenie) od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgro-

madzenia. 

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Szczę-

śliwa 33/2.B.09, 53-445 Wrocław w godzinach od 9:00 do 16:00 i uzyskania na swoje ustne żądanie 

pełnego tekstu dokumentacji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. 

Od dnia 7 grudnia 2017 r., tj. w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem, każdy akcjonariusz 

ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie 

z art. 407 § 2 KSH.  

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku ze Zgromadzeniem należy 

kierować na adres: T-Bull S.A., ul. Szczęśliwa 33/2.B.09, 53-445 Wrocław lub na adres email: 

office@t-bull.com. 
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