OGŁOSZENIE ZARZĄDU NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd spółki Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 399
§ 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 31 stycznia 2019
roku na godzinę 16:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w
Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 161.
NWZ jest zwoływane w celu dostosowania Spółki oraz jej dokumentów korporacyjnych, w tym Statutu,
do wymogów Rynku Głównego.
Istotne zmiany statutu:
Podczas NWZ planowane jest dokonanie następujących, istotnych zmian Statutu Spółki:
a) usunięcie ust. 2 i 3 § 5 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą
Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek, łączyć się z innymi spółkami
oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących
przepisów prawa.”
 „3. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi
podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także
organizacjami i stowarzyszeniami.”
b) po uprzedniej zmianie numeracji poszczególnych punktów ust. 1 § 6 Statutu Spółki, dodanie
następujących punktów:
 pkt. e) ust. 1 § 6 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28;”,
 pkt. h) ust. 1 § 6 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów
samochodowych – PKD 45;”,
 pkt. q) ust. 1 § 6 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Działalność brokerów i agentów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z;”,
 pkt. x) ust. 1 § 6 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78;”.
c) usunięcie ust. 1 i 2 § 11 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku
do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do
dokonanych wpłat na akcje.”
 „2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne
Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).”
d) usunięcie ust. 2 § 13 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „2. Miejsce Walnego Zgromadzenia każdorazowo zostanie określone w zaproszeniu lub
ogłoszeniu.”
e) usunięcie ust. 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 § 14 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne.”
 „2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego.”



„5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy lub
b) na żądanie Rady Nadzorczej lub
c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego.”
 „6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia
przedstawienia mu żądania.”
 „7. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego
zwołanie uzna za wskazane. – zgodne z art. 399 § 2 ksh.”
 „8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego
zgromadzenia. – zgodne z art. 399 § 3 ksh.”
f) usunięcie § 15 Statut Spółki w brzmieniu:
 „1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku,
gdy Spółka ma charakter spółki publicznej nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni
przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może
zostać złożone w postaci elektronicznej.
3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w
przypadku, gdy Spółka ma charakter spółki publicznej nie później niż na 18
(osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić
zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady
Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego
Zgromadzenia.”
g) usunięcie ust. 1 § 16 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad, chyba że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał
zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.”
h) nadanie ust. 2 § 17 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „2.Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne
Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.”
nowego brzmienia:
 „2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne
Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne
Zgromadzenie.”
i) usunięcie ust. 3 § 17 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały
Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą
w życie od następnego Walnego Zgromadzenia.”
j) usunięcie ust. 2, 3, 5, 6 oraz 8 § 18 Statutu Spółki w brzmieniu:



k)

l)
m)

n)

o)

„2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w
ustępie 1, Walne Zgromadzenie.”
 „3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest przez Założycieli Spółki. Członkowie
pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani uchwałą o przekształceniu Spółki.”
 „5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.”
 „6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani do jej składu wielokrotnie.”
 „8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne
Zgromadzenie.”
nadanie ust. 7 § 18 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „7. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w czasie trwania
kadencji Rady, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład w drodze uchwały o
kooptacji nowego członka. Liczba członków Rady powołanych na zasadzie
dokooptowania nie może być większa niż dwóch. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji
wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku
niezatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia
uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka
wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić
uchwałę o kooptacji. W przypadku niezatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady,
Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego
członka Rady.”
nowego brzmienia:
 „W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w czasie trwania
kadencji Rady, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład w drodze uchwały o
kooptacji nowego członka. Liczba członków Rady powołanych na zasadzie
dokooptowania nie może być większa niż dwóch. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji
wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku
niezatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia
uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka
wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić
uchwałę o kooptacji. W przypadku niezatwierdzenia kooptacji członka Rady, Walne
Zgromadzenie może powołać nowego członka Rady Nadzorczej.”
usunięcie ust. 1 § 20 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.”
nadanie ust. 4 § 20 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał.”
nowego brzmienia:
 „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się trzy razy w roku.”
usunięcie ust. 5 § 21 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali
zaproszeni na posiedzenie.„
nadanie pkt. j) ust. 2 § 22 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „j) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym
przy transakcjach przekraczających wartość 100.000 zł,”
nowego brzmienia:
 „wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym

p)

q)

r)

s)

t)

przy transakcjach przekraczających łącznie wartość 1 000 000 zł w ciągu kolejnych
dwunastu miesięcy,”
usunięcie pkt. k) ust. 2 § 22 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „k) wyrażanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów o strategicznym znaczeniu dla
działalności Spółki,”
nadanie ust. 3 § 22 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „3. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej
i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalany przez Radę Nadzorczą
regulamin Rady Nadzorczej. W przypadku braku regulaminu odpowiednie
zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego
Statutu.”
nowego brzmienia:
 ”W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i
sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalany przez Radę Nadzorczą
regulamin Rady Nadzorczej.”
usunięcie ust. 4 i 5 § 23 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia
funkcji członków Zarządu.”
 „5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne
kadencje.”
usunięcie pkt. 1), 2) oraz 3) § 25 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „1) Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.”
 „2) Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością
wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami
Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.”
 „3) Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą lub
Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej
należą do zakresu działania Zarządu.”
usunięcie ust. 3 oraz 4 § 27 Statutu Spółki w brzmieniu:
 „3. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie
przelewane przynajmniej 8% zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie
osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału
zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej
ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału
zapasowego należy również przelewać dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian
za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty nie
zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.„
 „4. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne
Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części
kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w
sprawozdaniu finansowym.”

Informacja dla akcjonariuszy:
Prawo do uczestnictwa w NWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie
osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 15 stycznia 2019 r.

(dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że
przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 16 stycznia 2019 r.
(akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela) albo że będą wpisani do księgi
akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji (akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw
tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie księgi akcyjnej
oraz wykazu akcji na okaziciela udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze zarządu Spółki
przy ul. Piątkowskiej 161 w Poznaniu, w godzinach od 8:00 do 16:00 przez 3 dni powszednie przed
odbyciem NWZ.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu
listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być
wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub
przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres relacje@neptis.pl
w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Do żądania
powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób
działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub
innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
3. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa
podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza,
dokumenty z pkt 1 i 2 dotyczące akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub
innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika
innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania
pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych)
upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.
Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
Spółki są uprawnieni do:
1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie powinno
zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem
NWZ, tj. najpóźniej w dniu 10 stycznia 2019 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać
złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres relacje@neptis.pl;

2. zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres relacje@neptis.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:
1. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza
potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co
najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
2. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub
innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
4. 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 innego urzędowego dokumentu
tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania
pełnomocnika na NWZ.
Każdy z akcjonariuszy Spółki obecnych na NWZ może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez
osobę uprawnioną z mocy prawa lub umowy (statutu) do składania oświadczeń woli w jego imieniu
(przedstawiciel) lub przez pełnomocnika.
Statut Spółki ani jakikolwiek regulamin nie przewidują możliwości uczestniczenia Akcjonariuszy w NWZ
za pomocą środków komunikacji elektronicznej ani też wypowiadania się w trakcie NWZ przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Obrady NWZ prowadzone są w języku polskim. Statut Spółki ani jakikolwiek regulamin nie przewidują
możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Rejestracja akcjonariuszy obecnych fizycznie na NWZ

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do
głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad NWZ.
Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej.
Informujemy, że zgodnie z KSH akcjonariusze mają możliwość udzielania pełnomocnictw do
reprezentowania na NWZ członkom zarządu i pracownikom Spółki. Spółka umożliwia zastosowanie
formularzy pełnomocnictw, dostępnych na stronie internetowej Spółki, pozwalających na udzielenie
pełnomocnictw członkom zarządu w formie elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej należy doręczyć Spółce za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres relacje@neptis.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu
pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę)
podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez
osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf”, lub
innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):
1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub
innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
W przypadku wątpliwości co do kompletności, rzetelności lub prawdziwości kopii wyżej wymienionych
dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy
sporządzaniu listy obecności:
1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z
oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
akcjonariusza; albo
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ
(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika
okazania przy sporządzaniu listy obecności:
1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
2. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za

zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ
(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego
urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do
reprezentowania pełnomocnika na NWZ.
Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5) KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu
przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki http://neptis.pl/en/node/29.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa
wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo
głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki
informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZ. Spółka
nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających
projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu NWZ.
Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji i projektów
uchwał, które mają być przedstawione NWZ, lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał,
uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie
internetowej Spółki http://neptis.pl/en/node/29 oraz pod adresem ul. Piątkowska 161 w godzinach od
08:00 do 16:00.
Pozostałe informacje
Informacje dotyczące NWZ
http://neptis.pl/en/node/29.
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Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się
przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o
zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o
kontakt pod nr tel. 519 400 599 lub e-mail: relacje@neptis.pl.

