OG OSZENIE ZARZ DU SPÓ KI KREZUS S.A.
O ZWO ANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zarz d Spó ki Krezus S.A. z siedzib w Toruniu przy ulicy M. Sk odowskiej-Curie 73, wpisan
do rejestru przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy w Toruniu, VII Wydzia
Gospodarczy KRS pod numerem 0000012206, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spó ek
Handlowych zwo uje na dzie 28 czerwca 2013 roku na godzin 10.00 Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odb dzie si w Warszawie (kod pocztowy: 03-301)
przy ulicy Jagiello skiej 76.
PLANOWANY PORZ DEK OBRAD ZWZ:
1.
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.
Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.
3.
Stwierdzenie prawid owo ci zwo ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do
podejmowania uchwa .
4.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.
Przyj cie porz dku obrad.
6.
Rozpatrzenie Sprawozda Zarz du z dzia alno ci Spó ki i Grupy Krezus za 2012 rok,
jednostkowego sprawozdania finansowego Spó ki za 2012 rok oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2012 rok oraz wniosku Zarz du w sprawie
przeznaczenia zysku netto Spó ki za 2012 rok.
7.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spó ki z wyników oceny Sprawozda
Zarz du z dzia alno ci Spó ki i Grupy Krezus za 2012 rok, jednostkowego sprawozdania
finansowego Spó ki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Krezus za 2012 rok oraz wniosku Zarz du w sprawie przeznaczenia zysku netto
Spó ki za 2012 rok.
8.
Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki za
2012 rok.
9.
Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spó ki za 2012 rok.
10. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Grupy
Krezus za 2012 rok.
11. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Krezus za 2012 rok.
12. Podj cie uchwa y w sprawie przeznaczenia zysku netto Spó ki za 2012 rok.
13. Podj cie uchwa y w sprawie udzielenia absolutorium cz onkom Zarz du Spó ki z wykonania
przez nich obowi zków w 2012 roku.
14. Podj cie uchwa y w sprawie udzielenia absolutorium cz onkom Rady Nadzorczej Spó ki z
wykonania przez nich obowi zków w 2012 roku.
15. Zmiany w sk adzie Rady Nadzorczej Spó ki.
16. Podj cie uchwa w sprawie zmiany Statutu.
17. Zamkni cie Walnego Zgromadzenia.
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INFORMACJE NA TEMAT PRAWA UCZESTNICZENIA W ZWZ:
Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu Spó ek Handlowych prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu spó ki maj osoby b
ce akcjonariuszami spó ki na 16 dni przed dat ZWZ
(Dzie Rejestracji uczestnictwa w ZWZ), tj. na dzie 12 czerwca 2013 roku.
W celu zapewnienia udzia u w ZWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na
okaziciela powinien za da – nie wcze niej ni po og oszeniu zwo ania ZWZ i nie pó niej ni w
pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, tj. nie pó niej ni w dniu 13 czerwca 2013
roku – od podmiotu prowadz cego rachunek papierów warto ciowych, wystawienia
imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ Spó ki. Za wiadczenia o prawie
uczestnictwa w ZWZ b
podstaw sporz dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi
prowadz cemu depozyt papierów warto ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wy ona w siedzibie
Spó ki w Toruniu (87-100) przy ul. M. Sk odowskiej-Curie 73 oraz w Warszawie (03-301) przy
ul. Jagiello skiej 76 w godzinach 9.00 - 17.00, na 3 dni robocze przed odbyciem ZWZ, tj. w
dniach 25 - 27 czerwca 2013 roku.
Akcjonariusz Spó ki mo e da przes ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udzia u w
ZWZ nieodp atnie poczt elektroniczn , podaj c w asny adres poczty elektronicznej, na który
lista powinna by wys ana.
danie winno by zg oszone pisemnie na adres Spó ki lub drog
elektroniczn na adres e-mail: wza@krezus.com
Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone s o dokonanie rejestracji i pobranie kart
do g osowania bezpo rednio przed sal obrad na 30 minut przed rozpocz ciem obrad.
PRAWO UCZESTNICZENIA W ZWZ PRZEZ PE NOMOCNIKA:
Pe nomocnictwo powinno by , pod rygorem niewa no ci sporz dzone w formie pisemnej i
do czone do protoko u ZWZ Spó ki lub w postaci elektronicznej. Spó ka od dnia publikacji
niniejszego og oszenia na stronie internetowej (w sekcji Relacje Inwestorskie - Walne
Zgromadzenia) udost pnia do pobrania formularz zawieraj cy wzór pe nomocnictwa w postaci
elektronicznej. O udzieleniu pe nomocnictwa w postaci elektronicznej nale y zawiadomi
Spó
najpó niej na jeden dzie przed dniem ZWZ przy wykorzystaniu rodków komunikacji
elektronicznej dok adaj c przy tym wszelkich stara , aby mo liwa by a skuteczna weryfikacja
wa no ci pe nomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pe nomocnictwa w postaci
elektronicznej akcjonariusz przesy a w formacie PDF:
1)
SKAN udzielonego pe nomocnictwa.
2)
SKAN dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalaj cego
zidentyfikowa akcjonariusza jako mocodawc i ustanowionego pe nomocnika.
3)
W przypadku gdy pe nomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna
akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesy a SKAN odpisu z rejestru, w którym
mocodawca jest zarejestrowany.
Akcjonariusz przesy aj cy zawiadomienie o udzieleniu pe nomocnictwa przesy a jednocze nie
do Spó ki swój adres e-mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pe nomocnika, za
po rednictwem których Spó ka b dzie móg komunikowa si z akcjonariuszem i jego
pe nomocnikiem. Przes anie drog elektroniczn ww. dokumentów nie zwalnia z obowi zku
przedstawienia przez pe nomocnika, przy sporz dzaniu listy obecno ci osób uprawnionych do
uczestnictwa w ZWZ, dokumentów s
cych jego identyfikacji. Spó ka podejmuje odpowiednie
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dzia ania s
ce identyfikacji akcjonariusza i pe nomocnika w celu weryfikacji wa no ci
pe nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym
pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pe nomocnika w celu
potwierdzenia faktu udzielenia pe nomocnictwa.
Zasady dotycz ce identyfikacji akcjonariusza stosuje si odpowiednio do zawiadomienia Spó ki
o odwo aniu udzielonego pe nomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwo aniu
pe nomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powy ej nie wywo uje skutków
prawnych wobec Spó ki. Pe nomocnik g osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
akcjonariusza. Wybór sposobu ustanowienia pe nomocnika nale y do akcjonariusza i Spó ka
nie ponosi odpowiedzialno ci za b dy w wype nieniu formularza pe nomocnictwa i dzia ania
osób pos uguj cych si pe nomocnictwami.
INFORMACJA NA TEMAT PRAW AKCJONARIUSZY:
1)
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest kapita u
zak adowego Spó ki mog
da umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad ZWZ.
danie powinno zosta zg oszone Zarz dowi Spó ki nie pó niej ni na 21 dni
(dwadzie cia jeden) przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 7 czerwca
2013 roku.
danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwa y dotycz cej
proponowanego punktu porz dku obrad.
danie mo e zosta z one w postaci
pisemnej (wys ane na adres Spó ki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie
PDF przes any na adres poczty elektronicznej Spó ki: wza@krezus.com
2)

Akcjonariusz lub akcjonariusze spó ki publicznej reprezentuj cy co najmniej jedn
dwudziest kapita u zak adowego mog przed terminem ZWZ zg asza Spó ce w postaci
pisemnej (wys ane na adres Spó ki) lub jako dokument elektroniczny zapisany w
formacie PDF przes any na adres poczty elektronicznej Spó ki: wza@krezus.com
projekty uchwa dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad.

3)

Akcjonariusz lub akcjonariusze zg aszaj cy projekty uchwa musz przedstawi wystawione
przez stosowny podmiot za wiadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ w celu identyfikacji
ich jako akcjonariuszy Spó ki.

4)

Ka dy z akcjonariuszy mo e podczas walnego zgromadzenia zg asza projekty uchwa
dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad.

INFORMACJE NA TEMAT KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PODCZAS ZWZ:
Z uwagi na fakt, i Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spó ki nie zawieraj
postanowie umo liwiaj cych akcjonariuszom uczestniczenia i wypowiadania si w trakcie ZWZ
przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, Zarz d informuje, e korzystanie z tej
formy uczestnictwa i g osowania na walnym zgromadzeniu nie b dzie mo liwe. Jednocze nie
Zarz d informuje, e z analogicznych powodów nie dopuszcza si oddawania g osu drog
korespondencyjn .
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DOST P DO DOKUMENTACJI:
Dokumentacja, która ma by przedstawiona na ZWZ wraz z projektami uchwa b dzie
zamieszczana na stronie internetowej Spó ki od dnia zwo ania ZWZ, zgodnie z art. 402³ § 1
kodeksu spó ek handlowych. Wszelkie informacje dotycz ce ZWZ Spó ki oraz dokumentacja z
nim zwi zana b dzie zamieszczona na stronie internetowej Spó ki pod adresem:
http://www.krezus.com w sekcji Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia.
Korespondencja zwi zana z walnym zgromadzeniem powinna by kierowana na adres e-mail:
wza@krezus.com
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