Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
I.

Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Zarząd Auto-Spa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (adres; ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław),
wpisanej do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej „Spółka”)
działając na podstawie art. 402.1 oraz art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. (dalej „Zgromadzenie”) na dzień 28 sierpnia 2012 roku, na godzinę
10.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44.
II. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Dariusza Ilskiego.
b) powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Decewicza.
c) odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Czaplę.
d) powołania Członka rady Nadzorczej Pana Rafała Bluma .
e) zmiany tekstu Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
III. Planowane zmiany w Statucie Spółki
Dotychczasowe brzmienie artykułu 13, ust. 4
„W przypadku ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu Członka Rady nadzorczej, Zarząd zwoła w ciągu 30 dni
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu wyboru uzupełniającego.”
Proponowane brzmienie artykułu 13, ust. 4
„W przypadku śmierci lub rezygnacji członka rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie,
pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego
Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie
nowego członka rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.”
Dodanie artykułu 5b o proponowanym brzmieniu
„Zarząd Auto-Spa S.A. jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego
Spółki o kwotę nie większą niż 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) poprzez
emisję nie więcej niż 3.800.000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela (dalej:
„Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
1) upoważnienie określone w niniejszym artykule 5b, zostało udzielone Zarządowi na okres do dnia 31 lipca
2015 r.;
2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne
lub niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania Akcji za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady

Nadzorczej.
3) cenę emisyjną Akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o
podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, z zastrzeżeniem że cena emisyjna
Akcji nie może być niższa niż 7,5 zł (słownie: siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję. Uchwała
Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwalę
Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu
w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela
uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia Akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem
prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
7) Zarząd jest umocowany do:
a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub usługową lub innych umów zabezpieczających
powodzenie emisji Akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji w depozycie, z zastrzeżeniem
postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji w drodze subskrypcji prywatnej,
zamkniętej lub w drodze subskrypcji publicznej oraz ubieganiu się o wprowadzenie Akcji do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie
obowiązujących przepisów prawa.”
IV. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje
prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie
Spółki pod adresem ul. Sycowska 44 we Wrocławiu (51-319) lub w postaci elektronicznej i przesłane na
następujący adres poczty elektronicznej Spółki: inwestorzy@auto-spa.pl
2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed
terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Sycowska 44 we
Wrocławiu (51-319) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty
elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Dodatkowo każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika zawierającego dane określone art. 4023 ksh został zamieszczony na stronie internetowej
www.spolka.auto-spa.pl

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed
dniem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu
tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w
formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać
wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni
dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów.
4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
V. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 sierpnia 2012 roku ("Dzień
Rejestracji").
VI. Informacja o osobach uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie osoby
będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed data Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 12 sierpnia 2012 roku.
W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych
akcji na okaziciela powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. nie
wcześniej niż w dniu 2 sierpnia 2012 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 13 sierpnia 2012 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek
papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i
zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a
sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych
imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed
terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu
listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
VII. Miejsce udostępnienia dokumentacji uczestnikom Walnego Zgromadzenia
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z
projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego
Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki, w dni powszednie, w godzinach 10.00 – 16.00.
VIII.

Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki pod
adresem www.spolka.auto-spa.pl

