
  

Data sporządzenia:    27.05.2015 r. 

 
Skrócona nazwa Emitenta:  VOXEL S.A. 

 
Raport bieżący:   nr 13/2015

 
Temat:  ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej – informacje bieżące i okresowe

 
Treść raportu: 

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 133), przekazuje do publicznej wiadomości informacje 
zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A., które odbędzie się  
w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 w dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 11.00, dokonanym zgodnie 
z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych. 

Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. stanowi załącznik do niniejszego 
raportu bieżącego. 

 

Osoby reprezentujące Emitenta: 

Dariusz Pietras – Wiceprezes Zarządu 

Grzegorz Maślanka – Członek Zarządu 

  



 

 

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 265, zarejestrowanej  
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000238176, działając na podstawie art. 395 § 1 w związku 
z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. na dzień 24 czerwca 2015 roku, o godz. 11.00 w 
Katowicach przy ul. Ceglanej 35. 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 
uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:  

1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014,  

2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2014,  

3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym 
za rok obrotowy 2014, 

4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok 
obrotowy 2014 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej 
VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014, 

5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny 
sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania 
Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2014, 
sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2014 
oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej 
w roku obrotowym 2014. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. 
w roku obrotowym 2014. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok 
obrotowy 2014. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2014 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z 
działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2014. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A.  
z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki  
w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. 
w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za 
rok obrotowy 2014 oraz wniosku zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady 
Nadzorczej w roku obrotowym 2014. 



 

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym 
za rok obrotowy 2014. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku obrotowym 2014. 

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 

14.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 

15.       Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 

16.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 

17.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej  części 
przedsiębiorstwa obejmującej pracownię RTG w Zabrzu. 

18.       Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 
głosu. 

1) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyc  osoby, będące akcjonariuszami Spo łki na 16 dni 
przed datą Walnego Zgromadzenia (dzien  rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. osoby 
będące akcjonariuszami Spo łki w dniu 8 czerwca 2015 roku. 

Uprawnieni z akcji imiennych i s wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uz ytkownicy, kto rym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jez eli są wpisani do 
księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji 
na okaziciela VOXEL S.A. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papiero w wartos ciowych 
nie wczes niej niz  po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie po z niej niz  w pierwszym dniu 
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. w dniu 9 czerwca 2015 
roku) z ądanie wystawienia imiennego zas wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
Imienne zas wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierac : 

a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęc  wystawiającego oraz numer zas wiadczenia, 

b) liczbę akcji, 

c) rodzaj i kod akcji, 

d) firmę, siedzibę i adres VOXEL S.A., 

e) wartos c  nominalną akcji, 

f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 

g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 

h) cel wystawienia zas wiadczenia, 

i) datę i miejsce wystawienia zas wiadczenia, 



 

 

j) podpis osoby upowaz nionej do wystawienia zas wiadczenia. 

Na z ądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w tres ci zas wiadczenia 
powinna zostac  wskazana częs c  lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papiero w 
wartos ciowych. 

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w Biurze Zarządu VOXEL S.A. 
w Katowicach przy ulicy Ceglanej 35 w godzinach od 9.00 do 16.00, wyłoz ona będzie lista 
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz moz e z ądac  
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na kto ry lista 
powinna byc  wysłana. Z ądanie to moz e zostac  złoz one w postaci elektronicznej na adres mailowy 
VOXEL S.A.: biuro@voxel.pl 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonac  rejestracji 
bezpos rednio przed salą obrad w dniu 24 czerwca 2015 roku od godziny 10.30. 

2) Prawo akcjonariusza do z ądania umieszczenia okres lonych spraw w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą z ądac  
umieszczenia okres lonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Z ądanie to powinno 
zawierac  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad 
i powinno zostac  przesłane do VOXEL S.A. na pis mie bądz  w postaci elektronicznej na adres e-mail: 
biuro@voxel.pl – nie po z niej niz  na dwadzies cia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusze powinni udokumentowac  swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, 
przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany). 

Zarząd niezwłocznie, jednak nie po z niej niz  na osiemnas cie dni przed wyznaczonym terminem 
Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na z ądanie akcjonariuszy. 
Ogłoszenie następuje w sposo b włas ciwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projekto w uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, kto re mają zostac  wprowadzone do porządku 
obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed 
terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszac  na pis mie na adres siedziby VOXEL S.A. bądz  w postaci 
elektronicznej na adres e-mail: biuro@voxel.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, kto re mają zostac  wprowadzone do porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia.  

Akcjonariusze powinni udokumentowac  swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, 
przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany). 

4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projekto w uchwał dotyczących 
spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Kaz dy akcjonariusz moz e podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszac  projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

5) Sposo b wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposo b zawiadamiania VOXEL S.A. przy 
wykorzystaniu s rodko w komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. 

Akcjonariusze mogą uczestniczyc  w Walnym Zgromadzeniu osobis cie lub przez pełnomocniko w. 
Nie moz na ograniczac  prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu ani liczby 



 

 

pełnomocniko w. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 
głosu wymaga udzielenia na pis mie lub w postaci elektronicznej. Przez pełnomocnictwo przesłane 
w postaci elektronicznej rozumie się tres c  pełnomocnictwa zawartą w tres ci wiadomos ci przesłanej 
pocztą elektroniczną lub pełnomocnictwo przesłane pocztą elektroniczną w postaci zeskanowanego 
pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 
nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
waz nego kwalifikowanego certyfikatu. 

Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecnos ci chyba, z e jest udzielone 
w formie elektronicznej. Pełnomocnik powinien okazac  przy podpisywaniu listy obecnos ci dokument 
pozwalający ustalic  jego toz samos c . 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba z e co 
innego wynika z tres ci pełnomocnictwa. Pełnomocnik moz e udzielic  dalszego pełnomocnictwa, jez eli 
wynika to z tres ci pełnomocnictwa. Pełnomocnik moz e reprezentowac  więcej niz  jednego 
akcjonariusza i głosowac  odmiennie z akcji kaz dego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje 
zapisane na więcej niz  jednym rachunku papiero w wartos ciowych moz e ustanowic  oddzielnych 
pełnomocniko w do wykonywania praw z akcji zapisanych na kaz dym z rachunko w. Akcjonariusz, 
posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, moz e ustanowic  oddzielnych pełnomocniko w 
do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. 

Jez eli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, 
pracownik VOXEL S.A. lub członek organo w lub pracownik spo łki zalez nej od VOXEL S.A., 
pełnomocnictwo moz e upowaz niac  do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. 
Pełnomocnik ma obowiązek ujawnic  akcjonariuszowi okolicznos ci wskazujące na istnienie bądz  
moz liwos c  wystąpienia konfliktu intereso w. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 
Pełnomocnik, o kto rym mowa powyz ej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez 
akcjonariusza. 

Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.voxel.pl udostępnia się do 
pobrania formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. 

Zawiadomienie o udzieleniu (odwołaniu) pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostac  
przekazane przy wykorzystaniu s rodko w komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@voxel.pl 
najpo z niej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. 

VOXEL S.A. podejmuje odpowiednie działania słuz ące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, 
w celu weryfikacji waz nos ci pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym 
działania te powinny byc  proporcjonalne do celu. Łącznie z zawiadomieniem akcjonariusz powinien 
przesłac  skany dokumento w toz samos ci akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku oso b prawnych, 
nalez y przesłac  dodatkowo skan odpisu z włas ciwego rejestru. W celu umoz liwienia kontaktu 
akcjonariusz przesyłający zawiadomienie przesyła ro wniez  do VOXEL S.A. adresy mailowe oraz 
numery telefono w akcjonariusza i pełnomocnika. Wyczerpanie powyz szych obowiązko w nie zwalnia 
akcjonariusza i pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy dokonywaniu rejestracji na Walnym 
Zgromadzeniu dokumento w słuz ących ich identyfikacji (dowodo w toz samos ci). 

6) Moz liwos c  i sposo b uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu s rodko w 
komunikacji elektronicznej. 

Statut VOXEL S.A. nie przewiduje moz liwos ci udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
s rodko w komunikacji elektronicznej. 

7) Sposo b wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu s rodko w 
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komunikacji elektronicznej. 

Statut VOXEL S.A. nie przewiduje moz liwos ci wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy 
wykorzystaniu s rodko w komunikacji elektronicznej. 

8) Sposo b wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu s rodko w 
komunikacji elektronicznej. 

Statut VOXEL S.A. nie dopuszcza wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu s rodko w komunikacji 
elektronicznej. 

Regulamin Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. nie przewiduje oddawania głosu na Walnym 
Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. 

 

Dzien  rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o kto rym mowa w art. 4061 
Kodeksu spo łek handlowych, przypada na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w 
dniu 8 czerwca 2015 roku. 

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami  
w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu moz e uzyskac  pełny tekst dokumentacji, 
kto ra ma byc  przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu lub 
Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
spraw, kto re zostaną wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia w 
Biurze Zarządu VOXEL S.A. w Katowicach przy ulicy Ceglanej 35 w dni powszednie w godzinach od 
9.00 do 15.00. 

Pełny tekst dokumentacji, kto ra ma byc  przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, kto re mają zostac  wprowadzone do 
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą udostępnione od dnia zwołania 
Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej: www.voxel.pl. 

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie  
z przepisami Kodeksu spo łek handlowych. 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą z ądac  wydania odpisu wniosko w 
w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem Walnego Zgromadzenia. 

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej VOXEL S.A. 
pod adresem: www.voxel.pl. w zakładce „relacje inwestorskie”. 
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