
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 LIPCA 2020 ROKU 

Zarząd Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), w 
związku z otrzymaniem w dniu 12 czerwca 2020 roku od FRAM FIZ z siedzibą w Warszawie, jako 
akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania 
umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 
lipca 2020 roku, następujących spraw: 

 Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki 

działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w 
porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu po 
punkcie 17 „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej.” punktu 18 porządku obrad w brzmieniu: 

18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

Jednocześnie dotychczasowy pkt 18 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” 
oznacza się jako pkt 19. 

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 

obrotowy 2019; 
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2019; 
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019; 
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2019; 
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” za rok obrotowy 2019; 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia 

dywidendy i dnia wypłaty dywidendy; 
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; 
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki; 
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz 

członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki; 
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji 

zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M 



do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki; 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku 
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia 
Zarządu Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad, jak również uzasadnienie 
przekazane przez akcjonariusza – FRAM FIZ z siedzibą w Warszawie – do punktu 18 dodanego do 
porządku obrad wraz z projektami uchwał. 

Treść pozostałych, opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega 
zmianie. 

Załączniki: 

1. Uzasadnienie akcjonariusza żądającego umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał. 

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 
uwzględniający zmianę porządku obrad. 


