Proponowane zmiany w Statucie
- w § 8 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyŜszony o kwotę 687.000 zł (słownie: sześćset
osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w drodze emisji 274.800 (słownie: dwustu siedemdziesięciu
czterech tysięcy ośmiuset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie:
dwa złote pięćdziesiąt groszy) kaŜda. Warunkowe podwyŜszenie kapitału zakładowego zostało
dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F osobom uczestniczącym w programie opcji
menedŜerskiej, będących posiadaczami obligacji serii E, F, G z prawem pierwszeństwa objęcia akcji
serii F, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki (w pkt. 16 porządku obrad):
- § 21 ust. 3 pkt 8
Jest:
8) nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach, w tym tworzenie spółek zaleŜnych oraz
zawieranie umów spółek osobowych,
Projekt:
8) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, a takŜe tworzenie spółek
zaleŜnych i zawieranie umów spółek osobowych,
- § 21 ust. 3 pkt 11
Jest:
11) skreślony,
Projekt:
11) podjęcie działań mających za przedmiot zbycie udziałów lub akcji w spółkach naleŜących do grupy
kapitałowej,
- § 23
Jest:
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki przy czym zwyczajne Walne Zgromadzenie
winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie kaŜdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego lub którychkolwiek
trzech członków Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od
daty złoŜenia stosownego wniosku.
5. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia słuŜy Radzie Nadzorczej, jej Przewodniczącemu, Zastępcy
Przewodniczącego i którymkolwiek trzem jej członkom o ile Zarząd nie zwoła:

1) nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, lub
2) zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2.
Projekt:
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie
kaŜdego roku obrotowego. Uprawnienie takie przysługuje równieŜ Radzie Nadzorczej, jeŜeli Zarząd
Spółki nie zwoła Walnego Zgromadzenia w powyŜszym terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Uprawnienie takie przysługuje równieŜ
Radzie Nadzorczej, jeŜeli zwołanie Zgromadzenia uzna za wskazane, a takŜe akcjonariuszom
reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą Ŝądać
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad tego Zgromadzenia. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch
tygodni od dnia przedstawienia Ŝądania Zarządowi Spółki.

- § 24 ust. 3 i 4
Jest:
3. Rada Nadzorcza, kaŜdy z członków Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co
najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku
obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia.
4. JeŜeli Ŝądanie takie zostanie zgłoszone po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia wówczas
zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekt:
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą Ŝądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia. śądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niŜ na dwadzieścia jeden dni przed
wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą przed
terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad. KaŜdy z akcjonariuszy moŜe podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje, Ŝe zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. oraz art. 9-11 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.), warunkiem uczestniczenia i
wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złoŜenie
imiennego świadectwa depozytowego (opiewającego na zdematerializowane akcje Spółki) w siedzibie
Spółki w Kętach, ul. Kościuszki 111 (sekretariat), co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 maja 2009 r. włącznie, w godz. 9.00 – 16.00 i nieodebranie
tego świadectwa przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyłoŜona
będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 27, 28 i 29 maja
2009 r. w lokalu Zarządu Spółki w Bielsku – Białej ul. Warszawska 153. Tam teŜ udostępniane będą
akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach
przewidzianych kodeksem spółek handlowych.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem niewaŜności, zostaje dołączone do protokołu
Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów).

Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestru
wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w
wyciągu winny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upowaŜnione. Wszelkie
dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język
polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy o
przybycie na 20 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentów toŜsamości.

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

