
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży przy ul. 
Poznańskiej 121, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy 
KRS pod Nr KRS 0000038455 (dalej „Spółka” lub „PEPEES S.A.”), działając na podstawie art. 
399 § 1,  art.  402¹  i  art.  402²  Kodeksu spółek handlowych (dalej  „KSH”),  zwołuje  Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2012 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Łomży 
przy ul. Poznańskiej 121 (dalej także „ZWZ”).

1. Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie  prawidłowości  zwołania  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  oraz  jego 

zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:

─ sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
─ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
─ sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011;
─ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 

2011;
─ sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2011;
─ sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i 

skonsolidowanego  sprawozdania  Grupy  Kapitałowej  PEPEES  za  rok  2011  oraz 
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i „PEPEES” S.A. za rok 
2011;

─ w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

─ udzielenia  absolutorium  Członkom  Zarządu  Spółki  z  wykonania  obowiązków  za  rok 
obrotowy 2011;

─ udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 
rok obrotowy 2011.

7. Wystąpienie Zarządu.
8. Podjęcie uchwał w sprawach zmiany Statutu:

- zmiany  art.  7.1  Statutu  Spółki  poprzez  rozszerzenie  przedmiotu  działalności  Spółki  oraz 
dostosowanie  go  do  wymogów  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  Polskiej 
Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 roku oraz dodania art. 7.3 Statutu Spółki;

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji o kwotę od 0,06 
do 2.490.000 złotych poprzez emisję od 1 do 41.500.000 akcji serii B o wartości nominalnej 
0,06 zł każda z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem 
proponowanego dnia poboru na 20 lipca 2012 roku oraz upoważnienia Zarządu Spółki do 
podjęcia działań zmierzających do dematerializacji praw poboru akcji serii B, praw do akcji 
serii B oraz akcji serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy 
Depozyt  Papierów  Wartościowych  S.A.  i  do  podjęcia  działań  zmierzających  do 
wprowadzenia  praw  do  akcji  serii  B,  a  następnie  akcji  serii  B  do  obrotu  na  rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

- zmiany art. 8 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 30940/64.     
10. Zamknięcie obrad.



2. Proponowane zmiany w Statucie Spółki

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” 
S.A.  poniżej  powołane  zostają  dotychczas  obowiązujące  postanowienia  oraz  treść 
projektowanych zmian Statutu:

1) Proponuje się, aby dotychczasowy art. 7.1. Statutu Spółki w brzmieniu:

„7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków
15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i 

owoców 
15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich
15.92.Z Produkcja alkoholu etylowego
15.96.Z Produkcja piwa
15.97.Z Produkcja słodów
15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich
29.24.A Produkcja  pozostałych  maszyn  ogólnego  przeznaczenia  gdzie  indziej  nie 

sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
41.00.A Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej
41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
73.10.E Prace  badawczo-rozwojowe  w  dziedzinie  nauk  leśnych,  rolniczych  i 

weterynaryjnych
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingiem
74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska
74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne
90.00.D Odprowadzanie ścieków
93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana"



został rozszerzony oraz dostosowany do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie  Polskiej  Klasyfikacji  Działalności  z  dnia  24  grudnia  2007  roku  i  otrzymał 
następujące brzmienie:

„7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
11.05.Z Produkcja piwa
11.06.Z Produkcja słodu
11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych 

wód butelkowanych
25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.92.Z Produkcja opakowań z metali
28.29.Z Produkcja  pozostałych  maszyn  ogólnego  przeznaczenia,  gdzie  indziej 

niesklasyfikowana
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z Handel energią elektryczną
35.30.Z Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  parę  wodną,  gorącą  wodę  i  powietrze  do 

układów klimatyzacyjnych
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana 

z gospodarką odpadami
46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
47.21.Z Sprzedaż  detaliczna  owoców  i  warzyw  prowadzona  w  wyspecjalizowanych 

sklepach
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
64.20.Z Działalność holdingów finansowych
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.10.Z Działalność  firm  centralnych  (head  offices)  i  holdingów,  z  wyłączeniem 

holdingów finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe  doradztwo  w  zakresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i 

zarządzania
72.19.Z Badania  naukowe  i  prace  rozwojowe  w  dziedzinie  pozostałych  nauk 

przyrodniczych i technicznych
74.90.Z Pozostała  działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna,  gdzie  indziej 

niesklasyfikowana



77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z Wynajem i  dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,  z  wyłączeniem 

motocykli
77.39.Z Wynajem i  dzierżawa  pozostałych  maszyn,  urządzeń  oraz  dóbr  materialnych, 

gdzie indziej niesklasyfikowane
80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

2) Proponuje się dodanie art. 7.3. Statutu Spółki w brzmieniu:

„7.3. Jeżeli  podjęcie  przez  Spółkę  określonej  działalności  wymaga  na  podstawie  odrębnych 
przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką 
koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe 
wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.”

3) Proponuje się, aby dotychczasowy art. 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

„8.1. Kapitał  akcyjny  Spółki  wynosi  4.980.000  złotych  (słownie:  cztery  miliony  dziewięćset 
osiemdziesiąt tysięcy) i dzieli się na 83.000.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony) akcji 
o wartości nominalnej po 0,06 groszy (słownie złotych: sześć groszy) każda.

8.2. Wszystkie akcje wymienione w art.  8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 
0000001 do 83000000.

8.3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.”

otrzymał następujące brzmienie:

„8.1. Kapitał  zakładowy  Spółki  wynosi  nie  więcej  niż  7.470.000  (słownie:  siedem  milionów 
czterysta siedemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 124.500.000 (słownie: 
sto  dwadzieścia  cztery  miliony  pięćset  tysięcy)  akcji  o  wartości  nominalnej  po  0,06 
(słownie: sześć) groszy każda.

8.2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.”

3. Uzasadnienie proponowanych uchwał o zmianie Statutu

1) Uchwała  w  sprawie  zmiany  art.  7.1  Statutu  Spółki  poprzez  rozszerzenie  przedmiotu 
działalności Spółki oraz dostosowanie go do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 roku oraz dodania art. 7.3 
Statutu Spółki

Zarząd ponownie prosi o podjęcie powyższej uchwały. 

Spółka  była  obowiązana  do  dostosowania  przedmiotu  działalności  do  wymogów 
Rozporządzenia  Rady Ministrów w sprawie Polskiej  Klasyfikacji  Działalności  z  dnia 24 
grudnia 2007 roku do końca 2009 r. Z tych względów konieczna jest jak najszybsza zmiana 
Statutu.  Ponadto  Spółka  zamierza  podjąć  działalność  w  zakresie  produkcji  energii 



elektrycznej z biogazu i gazu ziemnego, a to wymusza rozszerzenie przedmiotu działalności. 
Niepowzięcie tej uchwały może ograniczyć możliwości rozwoju Spółki.

Wobec zaproponowanych zmian do art. 7.1. Statutu Spółki, Zarząd zaproponował powzięcie 
powyższej uchwały celem potwierdzenia obowiązku prowadzenia przez Spółkę działalności 
w zgodzie z wymogami prawa, w szczególności dotyczącymi koncesjonowania działalności 
gospodarczej.

2) Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji 
akcji o kwotę od 0,06 do 2.490.000 złotych poprzez emisję od 1 do 41.500.000 akcji serii B 
o  wartości  nominalnej  0,06  zł  każda  z  zachowaniem  prawa  poboru  dotychczasowych 
akcjonariuszy i  wyznaczeniem proponowanego dnia  poboru na 20 lipca  2012 roku oraz 
upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji praw 
poboru  akcji  serii  B,  praw  do  akcji  serii  B  oraz  akcji  serii  B  w  depozycie  papierów 
wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do 
podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia praw do akcji serii B, a następnie akcji 
serii  B  do  obrotu  na  rynku  regulowanym  prowadzonym  przez  Giełdę  Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz uchwała w sprawie zmiany art. 8.1 i art. 8.2 Statutu 
Spółki

W  związku  z  nieprzyjęciem  uchwały  o  podwyższeniu   kapitału  zakładowego  przez 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 kwietnia 2012 r, Zarząd ponownie zwraca 
się do wszystkich akcjonariuszy o umożliwienie uzyskania finansowania przez Spółkę, co 
jest związane z planami inwestycyjnymi Spółki.  

Mimo  poprawiających  się  w  ostatnim  czasie  wyników  finansowych,  zapotrzebowanie 
kapitałowe Pepees jest nadal ogromne. Spółka wymaga doinwestowania i modernizacji, bez 
której wkrótce nie poradzi sobie z narastającą, znacznie nowocześniejszą konkurencją.

Planujemy wybudowanie własnej biogazownii. Pozwoliłoby to na wykorzystanie ścieków 
poprodukcyjnych  oraz  przetwarzanie  ich  na  energię  elektryczną  i  cieplną.  Ewentualną 
nadwyżkę  moglibyśmy  sprzedać  innym  podmiotom.  Kolejnym  efektem  byłyby 
oszczędności w zużyciu wody i ograniczenie emisji ścieków.  

Istotna  jest  również  konsolidacja  sektora  producentów  skrobi,  możliwa  jedynie  przez 
akwizycje  mniejszych  podmiotów.  W chwili  obecnej  prowadzimy  negocjacje  dotyczące 
nabycia Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie. 

Finansowanie planów modernizacyjnych i akwizycji kredytem bankowym doprowadzi do 
nadmiernego  zadłużenia  Spółki,  co  może  negatywnie  wpłynąć  na  jej  wynik  finansowy. 
Emisja akcji leży zatem w długofalowym interesie wszystkich akcjonariuszy.

3. Prawa Akcjonariuszy

Zgodnie z  art.  401 § 1 KSH, Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki  reprezentującym co 
najmniej  jedną  dwudziestą  kapitału  zakładowego  przysługuje  prawo  żądania  umieszczenia 
określonych  spraw  w  porządku  obrad  ZWZ.  Żądanie  to,  zawierające  uzasadnienie  lub  projekt 
uchwały  dotyczącej  proponowanego  punktu  porządku  obrad,  powinno  być  złożone  Zarządowi 
PEPEES S.A. nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 21 maja 2012 
roku.  Żądanie  to  może  zostać  złożone  w postaci  elektronicznej  na  adres  poczty  elektronicznej 
Spółki:  pepees@pepees.pl bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Spożywczego „PEPEES” S.A. ul. Poznańska 121, 18-402 Łomża. Jeżeli żądanie spełnia wymagania 
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prawa,  Zarząd  Spółki  jest  obowiązany  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na  18  dni  przed 
wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 24 maja 2012 roku ogłosić zmiany w porządku obrad, 
wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy.  Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 
Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co 
najmniej  jedną dwudziestą  kapitału  zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w 
postaci  elektronicznej  na  adres  poczty  elektronicznej  Spółki:  pepees@pepees.pl bądź  w formie 
pisemnej  na  adres:  Zarząd  Przedsiębiorstwa  Przemysłu  Spożywczego  „PEPEES”  S.A.  ul. 
Poznańska  121,  18-402  Łomża.  Jeżeli  zgłoszenie  spełnia  wymagania  prawa  i  opisane  poniżej 
wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
Akcjonariusze  lub  ich  pełnomocnicy  wykonujący  którekolwiek  z  powyższych  uprawnień  są 
zobowiązani załączyć do powyższych żądań/ zgłoszeń dokumenty i informacje wymagane przez 
Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 
(zobacz  wymogi  opisane  w  punkcie  6)  oraz  świadectwo  depozytowe  wydane  przez  podmiot 
prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje 
Spółki  posiadane  przez  Akcjonariusza/y  potwierdzające,  że  jest  on  lub  są  oni  faktycznie 
Akcjonariuszem/ami  Spółki  oraz  fakt,  że  Akcjonariusz/e  reprezentuje/ą  on  co  najmniej  jedną 
dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki. Przy korespondencji w formie pisemnej wymóg dostarczenia 
skanu  dokumentu  jest  zastąpiony  przez  wymóg  dostarczenia  jego  oryginału,  względnie  kopii 
potwierdzonej  za  zgodność  z oryginałem  przez  notariusza  lub  inny  podmiot  uprawniony  do 
potwierdzania za zgodność z oryginałem. Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące 
identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza/y kontaktującego/ych się w ten sposób ze Spółką 
oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień. Weryfikacja może polegać, w 
szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i 
pełnomocnika,  na  przykład  w  celu  potwierdzenia  faktu  udzielenia  pełnomocnictwa.  Spółka 
zastrzega,  że  brak  ustosunkowania  się  i  współpracy  Akcjonariusza  lub  pełnomocnika  podczas 
weryfikacji  traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji  i  stanowił będzie podstawę dla 
odmowy dokonania przez Zarząd stosownego ogłoszenia.

Niezależnie od powyższego, z mocy art. 401 § 5 KSH, każdy z Akcjonariuszy może podczas ZWZ 
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Wszelka  korespondencja  w  wyżej  wymienionych  sprawach  oraz  wszystkie  projekty  uchwał 
powinny być przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z 
tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz  może  uczestniczyć  w  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  oraz  wykonywać 
przysługujące mu prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 

Pełnomocnik  wykonuje  wszystkie  uprawnienia  Akcjonariusza  na  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. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na 

mailto:pepees@pepees.pl


rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji 
zapisanych na tym rachunku.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu Spółki. 
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.  Pełnomocnik  będący  członkiem  Zarządu,  członkiem  Rady  Nadzorczej, 
likwidatorem,  pracownikiem  Spółki  lub  członkiem  organów  lub  pracownikiem  spółki  lub 
spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

5. Sposób i forma udzielenia pełnomocnictwa oraz identyfikacja Akcjonariusza 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 
głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w 
postaci  elektronicznej  nie  wymaga  opatrzenia  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

O  udzieleniu  pełnomocnictwa  w  postaci  elektronicznej  należy  zawiadomić  Spółkę  przy 
wykorzystaniu  poczty  elektronicznej  na  adres  pepees@pepees.pl w terminie  umożliwiającym 
weryfikację  tożsamości  i  uprawnień  Akcjonariusza  oraz  pełnomocnika,  załączając  dokument 
pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez 
Spółkę)  podpisany  przez  Akcjonariusza,  bądź,  w  przypadku  Akcjonariuszy  innych  niż  osoby 
fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. 

W celu  identyfikacji  Akcjonariusza  udzielającego  pełnomocnictwa  w postaci  elektronicznej,  do 
zawiadomienia  o  udzieleniu  pełnomocnictwa  w  postaci  elektronicznej  należy  także  dołączyć 
następujące załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie 
przez Spółkę):

─ w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – skan 
dowodu  osobistego,  paszportu  lub  innego  urzędowego  dokumentu  potwierdzającego 
tożsamość Akcjonariusza; albo 

─ w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – skan 
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby 
fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący 
osoby  upoważnione  do  reprezentacji  Spółki  w  dacie  wystawienia  pełnomocnictw(a)  oraz 
ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

Ponadto  Akcjonariusz  przesyłający  zawiadomienie  o  udzieleniu  pełnomocnictwa  w  postaci 
elektronicznej przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za 
pośrednictwem  którego  Spółka  będzie  mogła  komunikować  się  z  Akcjonariuszem  i  jego 
pełnomocnikiem.  Spółka  może  podjąć  odpowiednie  działania  służące  dalszej  identyfikacji 
Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu 
w formie telefonicznej  lub elektronicznej  do Akcjonariusza i  pełnomocnika na przykład w celu 
potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.  Spółka zastrzega,  że brak ustosunkowania się i 
współpracy  Akcjonariusza  lub  pełnomocnika  podczas  weryfikacji  traktowany  będzie  jako  brak 
możliwości  weryfikacji  udzielenia  pełnomocnictwa  i  stanowił  będzie  podstawę  dla  odmowy 
dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.
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Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być 
przekazywane  w języku  polskim  lub  –  w  razie  dokumentów  w  języku  obcym  –  wraz  z 
tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zasady dotyczące identyfikacji  mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o 
odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa 
bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. 

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez 
pełnomocnika,  przy  sporządzaniu  listy  obecności  osób  uprawnionych  do  uczestnictwa  w 
Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  PEPEES  S.A.  dokumentów  służących  jego  identyfikacji 
(zobacz punkt 5). 

Pełnomocnictwo  powinno  w  szczególności  zawierać  datę  udzielenia  pełnomocnictwa  i  podpis 
mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i  mocodawcy (dla  osób fizycznych  imię i 
nazwisko,  numer  PESEL,  NIP,  miejsce  zamieszkania,  dla  innych  podmiotów prawnych:  firmę, 
siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej 
obu podmiotów tj.  mocodawcy i  pełnomocnika).  Pełnomocnictwo powinno również wskazywać 
liczbę akcji,  z których wykonywane będzie prawo głosu. Spółka od dnia publikacji  niniejszego 
ogłoszenia na stronie internetowej www.pepees.pl udostępnia do pobrania formularze stosowane 
podczas  głosowania  przez  pełnomocnika.  Zwracamy uwagę,  że  Spółka  nie  nakłada  obowiązku 
udzielania  pełnomocnictwa  na  powyższym  formularzu.  Ponadto  Spółka  nie  nakłada  obowiązku 
udzielania  pełnomocnictwa  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji  elektronicznej.  Spółka 
zastrzega,  że  Akcjonariusz  wykorzystujący  elektroniczne  środki  komunikacji  ponosi  wyłączne 
ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. 

6. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu ZWZ

Niezależnie od powyższego, celem identyfikacji Akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do 
żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności: 
─ w  przypadku  Akcjonariusza  (lub  Akcjonariusza  udzielającego  pełnomocnictwa)  będącego 

osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny 
podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, 
paszportu  lub  innego  urzędowego  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  Akcjonariusza; 
albo 

─ w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż 
osoba  fizyczna  –  oryginału  lub  kopii  potwierdzonej  za  zgodność  z oryginałem  przez 
notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z 
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej 
(osób  fizycznych)  do  reprezentowania  Akcjonariusza  na  ZWZ  lub  przy  udzielaniu 
pełnomocnictwa  (to  jest,  odpowiednio,  aktualny  odpis  z  rejestru  wskazujący  osoby 
upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie ZWZ albo odpis z rejestru wskazujący osoby 
upoważnione  do  reprezentacji  Spółki  w  dacie  wystawienia  pełnomocnictw(a)  oraz 
ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ponadto, w celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na ZWZ, Zarząd Spółki zastrzega 
sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:
─ w przypadku pełnomocnika  będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego,  paszportu lub 

innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo 
─ w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za 
zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego 



upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ 
(to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Spółki w 
dacie ZWZ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Dokumenty  w  językach  obcych  powinny  być  przetłumaczone  na  język  polski  przez  tłumacza 
przysięgłego. 

7. Brak możliwości  uczestnictwa/  głosowania/  wypowiadania  się  w trakcje  ZWZ przy 
wykorzystywaniu  środków  komunikacji  elektronicznej  oraz  brak  możliwości 
głosowania korespondencyjnego

Statut  PEPEES  S.A.  nie  przewiduje  możliwości  uczestniczenia,  wypowiadania  się  w  trakcie 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia PEPEES S.A. nie dopuszcza oddawania głosu 
drogą korespondencyjną. W związku z powyższym, Spółka nie przewiduje wykorzystania na ZWZ 
formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

8. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 
spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia 
(dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 26 maja 2012 roku. 

Lista  Akcjonariuszy  uprawnionych  do  uczestnictwa  w  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu 
zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121, przez 3 dni powszednie 
przed  dniem  odbycia  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  w  godzinach  od  8.00  do  14.00. 
Akcjonariusz  może  żądać  przesłania  mu  listy  Akcjonariuszy  nieodpłatnie  pocztą  elektroniczną, 
podając adres,  na który lista  powinna być  wysłana.  Żądanie  to może zostać złożone w postaci 
elektronicznej  na  adres  poczty  elektronicznej  Spółki:  pepees@pepees.pl. Akcjonariusze  lub  ich 
pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązaniu załączyć do niego dokumenty i informacje 
wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej (zobacz wymogi opisane w punkcie 6). 

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być 
przekazywane  w języku  polskim  lub  –  w  razie  dokumentów  w  języku  obcym  –  wraz  z 
tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Spółka  może  podjąć  odpowiednie  dalsze  działania  służące  identyfikacji  osoby  reprezentującej 
Akcjonariusza  kontaktującego  się  w  ten  sposób  ze  Spółką  oraz  weryfikacji  jego  prawa  do 
wykonywania ww. uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu 
w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika,  na przykład w celu 
potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.  Spółka zastrzega,  że brak ustosunkowania się i 
współpracy  Akcjonariusza  lub  pełnomocnika  podczas  weryfikacji  traktowany  będzie  jako  brak 
możliwości  weryfikacji  i  stanowił  będzie  podstawę dla  odmowy przesłania  listy  Akcjonariuszy 
drogą elektroniczną. 

9. Dostęp do dokumentacji i informacji dotyczących ZWZ

Pełna  dokumentacja,  która  ma  być  przedstawiona  ZWZ  wraz  z  projektami  uchwał,  a  także 
informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dostępna na stronie internetowej 
Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem www.pepees.pl. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej 
PEPEES S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają 



zostać  wprowadzone  do  porządku  obrad  przed  terminem  ZWZ,  będą  dostępne  na  stronie 
internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu. 

Korespondencja  związana  z  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniem powinna  być  kierowana  na 
adres poczty elektronicznej:  pepees@pepees.pl. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący 
się  ze  Spółką  w ten sposób są zobowiązani  załączyć  do korespondencji  dokumenty  wymagane 
przez  Spółkę  jako  załączniki  do  zawiadomienia  o  udzieleniu  pełnomocnictwa  w  postaci 
elektronicznej (zobacz wymogi opisane w punkcie 6). 

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być 
przekazywane  w języku  polskim  lub  –  w  razie  dokumentów  w  języku  obcym  –  wraz  z 
tłumaczeniem  przysięgłym  na  język  polski.  Spółka  może  podjąć  odpowiednie  dalsze  działania 
służące  identyfikacji  osoby  reprezentującej  Akcjonariusza  kontaktującego  się  w  ten  sposób  ze 
Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania ww. uprawnienia. Weryfikacja może polegać, 
w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i 
pełnomocnika,  na  przykład  w  celu  potwierdzenia  faktu  udzielenia  pełnomocnictwa.  Spółka 
zastrzega,  że  brak  ustosunkowania  się  i  współpracy  Akcjonariusza  lub  pełnomocnika  podczas 
weryfikacji  traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji  i  stanowił będzie podstawę dla 
zignorowania korespondencji przekazanej przez Akcjonariuszy drogą elektroniczną. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje 
się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia 
i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

10. Informacje organizacyjne

Osoby upoważnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać 
rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu ZWZ w godz. 11.30 – 12.00


