
Zarząd HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148769 działając na 

podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 (1) k.s.h.  zwołuje na dzień  27 czerwca 2017 r.  o godzinie  

11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Emilii Plater 

49 (00-125 Warszawa). 

 

I. Porządek obrad: 

1.  Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 

2.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

4. Przyjęcie porządku obrad 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016. 

b. rozpatrzenia  i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 

od 01.01.2016 do 31.12.2016. 

c. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016. 

d. pokrycia straty za rok 2016. 

e. udzielenia Członkom  Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

2016. 

f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  

w roku 2016. 

g. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 

h. powołanie Rady Nadzorczej VII kadencji. 

i. zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 

6. Zamknięcie obrad. 

 

II. Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad  

Prawo do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia mają akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone 

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

terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 czerwca 2017 roku. Żądanie 

powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 

porządku obrad. Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci 

elektronicznej na adres: hotblok@hotblok.pl. Do żądania powinny być dołączone dokumenty 

potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2017 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, 

wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla 

zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał  

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce 
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projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenia 

należy dokonać przesyłając na piśmie projekty uchwał lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad, na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na 

adres hotblok@hotblok.pl. Do zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające 

uprawnienie do dokonania zgłoszenia. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie 

internetowej Spółki.  

 

IV. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki.  

V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania 

prawa głosu 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. Ponadto: 

 zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być 

skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki hotblok@hotblok.pl   

i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu 

pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie,  

a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument 

pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej 

(wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także 

dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku 

pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę   niebędącego osobą fizyczną 

dodatkowo należy okazać aktualny odpis    mocodawcy z właściwego rejestru; 

 pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariuszana Zwyczajnym  Walnym 

Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa; 

 pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści 

pełnomocnictwa; 

 pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować 

odmiennie z akcji każdego akcjonariusza; 

 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; 

 zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania 

prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.  

 wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 

udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.hotblok.pl.   

  

VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej  
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Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej.                                                                                                                                  

 

VII. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

  

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 

VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 

IX. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

  

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści 

art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 11 czerwca 2017 roku ("Dzień 

Rejestracji"). 

  

X. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

  

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.  

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, 

którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie 

uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej 

niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w 

pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2017 

roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 

zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Lista 

akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, w godzinach 8.00 – 16.00, na trzy dni 

powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki 

może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty 

elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. 

 

XI. Dostęp do dokumentacji.  

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz  

z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 ³ § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 



będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje 

dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej 

www.hotblok.pl, w zakładce Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  

 

 

XII. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji. 

Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji. Dotyczy to 

w szczególności przesyłania żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 

przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienia Spółki  

o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu.  
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