OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
ECOTECH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
I.
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 12 ust. 2 statutu
Spółki, Zarząd spółki pod firmą Ecotech Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy
ul. Prądnickiej 89/3, 31-202 Kraków (KRS: 0000385199; dalej: „Spółka”) zwołuje, w trybie art. 4021
KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 11
lipca 2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie spółki w Krakowie, pod adresem kancelarii notarialnej
Marta Sajkiewicz – Zarzycka, Aleja Modrzewiowa 13, 30-224 Kraków.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego
i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017
rok,
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 rok,
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017 rok,
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 rok,
11. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
12. wolne wnioski,
13. zamknięcie Zgromadzenia.
II.
OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA
ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

W

NADZWYCZAJNYM

WALNYM

1.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą
pocztową lub faksową) lub w postaci elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki:
biuro@ecotech.com.pl, na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 20 czerwca 2019 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni
do powyższego żądania załączyć zaświadczenie /świadectwo depozytowe/, wystawione przez
właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy,
wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja
papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub
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będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych
dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania
oryginałów lub kopii tychże dokumentów.
O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpływu do Spółki,
a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania
w systemie poczty elektronicznej Spółki.

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.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia (11 lipca 2019 r.) zgłosić
Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane
na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@ecotech.com.pl). Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane
projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień, wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela,
może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:
a) w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną
lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji
uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
b) w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub
zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej
mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji imiennych
i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, może
nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych
w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH.
O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpływu do Spółki,
a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania
w systemie poczty elektronicznej Spółki.

3.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
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4.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas
głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). Nie można ograniczać prawa ustanawiania
pełnomocnika na Zgromadzeniu i liczby pełnomocników (art. 412 § 2 KSH). Pełnomocnik wykonuje
wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści
pełnomocnictwa (art. 412 § 3 KSH). Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli
wynika to z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 4 KSH). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż
jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza (art. 412 § 5 KSH).
Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku (art. 412 § 51
KSH). 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 (art. 412 § 6 KSH).
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, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.
Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Z uwagi na okoliczność, iż Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu obowiązujących przepisów
prawa, członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na
Walnym Zgromadzeniu (art. 4122 § 1 KSH w zw. z art. 4122 § 2 KSH). Zgodnie z art. 4122 § 3 KSH, jeżeli
pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator,
pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółki zależnej od Spółki,
pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź
możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tym wypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa
jest wyłączone.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w na piśmie i dołączone do
protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez
przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem
należycie reprezentowanego akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres poczty elektronicznej
Spółki (biuro@ecotech.com.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
a) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie
identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika (w tym nr PESEL lub KRS) oraz numerów telefonów
i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
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b) 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.
Informacja na temat wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza
Po przybyciu na Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny
dowód tożsamości (lub paszport), który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności;
pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, sporządzonego zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 5 i §
3 pkt 1-4 KSH. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej
Spółki ( https://ecotechpolska.pl/ ), zakładka „relacje inwestorskie”. Możliwe są inne formularze
udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie
elementów.

5.
Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

III.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają
tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia
(dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji wypada 25 czerwca 2019
roku (Dzień Rejestracji).

IV.

Prawo uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, które mają postać dokumentu mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie
później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem
tego dnia. Zamiast akcji można także złożyć zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w
kancelarii notarialnej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że
dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
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Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi
akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia (14 czerwca 2019 roku) i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po Dniu Rejestracji (26 czerwca 2019 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego
rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza,
powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów
wartościowych. Wydane zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą
podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu, na podstawie
akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych
zgodnie
z
przepisami
o
obrocie
instrumentami
finansowymi.
Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego
od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, tj. od Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na
podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego
Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.
Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest umieszczenie go w
wykazie zarejestrowanych akcjonariuszy, który w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela
udostępnia Spółce Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu
wszystkich tych, którzy znaleźli się na powyższej liście. Może jednak okazać się, że pomimo
odebrania, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, zaświadczenia o prawie
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz nie znalazł się na liście udostępnionej Spółce
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W takim przypadku, okazanie zaświadczenia będzie
uznane za konieczne i wystarczające do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie
Spółki pod adresem: ul. Prądnicka 89/3, 31-202 Kraków, w godzinach od 9.00 do 15.00, na trzy dni
powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. 8-11 lipca 2019 roku. Akcjonariusz może
żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie
pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być
wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki
(biuro@ecotech.com.pl).
V.
Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu
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Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
terminem Walnego Zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której
udostępnione zostają informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zgromadzenia (w tym projekty uchwał dotyczących
spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia) są zamieszczane na
stronie internetowej Spółki: https://ecotechpolska.pl/ w zakładce „relacje inwestorskie”.
Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje
żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem.
Dodatkowe informacje.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie
karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.
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