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Temat: Korekta raportu bieżącego 30/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku - Zwołanie
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych
Vindexus S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. niniejszym koryguje raport bieżący
nr 30/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku zamieszczając poniżej nową treść.
W wyniku korekty poprawiono błąd pisarski dotyczący roku w tytule raportu i powinien on brzmieć:
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GIEŁDA PRAW
MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2010 ROKU NA GODZ. 13.00.

Treść raportu po korekcie:
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GIEŁDA PRAW
MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. NA 29 CZERWCA 2010 r. NA GODZ. 13.00.

Zarząd GIEŁDY PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na
podstawie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 29 czerwca 2010 roku, na godz. 13.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie
przy ulicy Serockiej 3 lok. B2.

I. Porządek obrad obejmuje:

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 2009;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2009;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi
Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie
może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki, 04-333
Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@gpmvindexus.pl.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów (ewentualnie skany jeżeli dokumenty
będą wysyłane pocztą elektroniczną) potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego
uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia, w szczególności:

a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza
potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co
najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub
innego urzędowego dokumentu,
c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw),
lub
d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa
podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz
kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika,

oraz kopia dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących. W
przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy załączyć kopię odpisu z właściwego
rejestru.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci
elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub
akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako
akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej
(http://www.gpm-vindexus.pl/pl/pliki/8-wza.html).
Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres
Spółki, 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail:
wza@gpm-vindexus.pl.
Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania wskazanych w punktach a-d powyżej.

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o
formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania
Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na 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 spółki publicznej
posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z
rachunków.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym
Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady
nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni

zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym
Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na
istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest
wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga
udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: wza@gpmvindexus.pl.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną
powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę
jego wydania, organ, który wydał dokument oraz termin ważności dokumentu. Pełnomocnictwo
udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać
dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego
akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów
tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego
osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji
akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci
elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia
publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularze
zawierające wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez
pełnomocnika. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych
formularzach.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza
kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru,
powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania
pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.
Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania,
Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami,
które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja do głosowania powinna być
przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu
drogą korespondencyjną.

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy

Dzień rejestracji
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 13 czerwca 2010 roku,
tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji").

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

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w
Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 2
czerwca 2010 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później
niż w dniu 14 czerwca 2010 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia
imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 czerwca 2010 r. oraz b) zwróciły
się – nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2010 r. i nie później niż w dniu 14 czerwca 2010 r. – do
podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji
i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem
obrad.

Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst
dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi
Zarządu oraz Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Serockiej 3 lok. B2, gdzie
również przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia będzie udostępniona
lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki
może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista
powinna być wysłana.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej
Spółki pod adresem: http://www.gpm-vindexus.pl/pl/pliki/8-wza.html

Projektowane zmiany Statutu Spółki:
§ 5 w dotychczasowym brzmieniu:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
PKD 65.23.Z – pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
PKD 65.22.Z – pozostałe formy udzielania kredytów
PKD 67.1 – działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
PKD 51.19.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
PKD 64.20.C – transmisja danych
PKD 70 – obsługa nieruchomości
PKD 74.13.Z – badanie rynku i opinii publicznej
PKD 74.14.A – doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
PKD 74.15.Z – działalność holdingów
PKD 74.40.Z – reklama
PKD 74.87.B – pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana

otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest:

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana

§ 7 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego
Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 500.000,00 zł w terminie do 31 stycznia 2010 r.
otrzymuje brzmienie:
Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego
Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 500.000,00 zł w terminie do 29 czerwca 2013 r.

§ 12 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy a także na pisemny
wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza bądź akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej
jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.

otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz
w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne co
najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

W § 15 wprowadza się ust. 15 w następującym brzmieniu:
Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia
komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustanawia jego sposób
organizacji.

§ 26 w dotychczasowym brzmieniu:
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każde ogłoszenie
powinno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla
wszystkich pracowników.

otrzymuje brzmienie:
Z wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zwołanego w sposób opisany w § 12
ust. 3, Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym. Każde
ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach
dostępnych dla wszystkich pracowników.

Podstawa prawna: Art. 402 1 i art.402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust.1 pkt1), pkt2),
pkt3) i pkt11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowski (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

