Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
zwołanym na dzie 30 marca 2017 roku

1. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porz dek obrad.
IMPEL Spółka Akcyjna z siedzib we Wrocławiu wpisana do rejestru przedsi biorców prowadzonego
przez S d Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru S dowego pod numerem KRS 0000004185, wpis do rejestru: 26 marca 2001 r.,
NIP 8990106769, o kapitale zakładowym w wysoko ci 64 325 885 PLN w cało ci opłaconym,
Zarz dzie w składzie: Grzegorz Dzik – Prezes Zarz du, Bogdan Dzik, Jakub Dzik, Monika Chudobska
i Wojciech Rembikowski – Członkowie Zarz du.
Zarz d Impel S.A. z siedzib we Wrocławiu, działaj c na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 §1, art.
402, art. 4021 i art. 4022 k.s.h. oraz §21 Statutu, zwołuje na dzie 30 marca 2017 roku, na
godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odb dzie si w siedzibie Spółki we
Wrocławiu przy ul. l nej 118.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu b d mogły dokona rejestracji
obecno ci i otrzyma karty do głosowania w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia we
Wrocławiu przy ul. l nej 118, w godz. od 1100 do 1200. Przedstawiciele osób prawnych winni okaza
aktualne wypisy z rejestrów, wymieniaj ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Porz dek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do
podejmowania wa nych uchwał.
4. Przyj cie porz dku obrad.
5. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na
zawarcie umowy por czenia przez Prezesa Zarz du Spółki Impel S.A. z ARM Finanse spółka z
o.o. (po przekształceniu od dnia 17 lutego 2017 roku ARM Finanse Rent Management spółka z
ograniczon odpowiedzialno ci spółka komandytowa) z siedzib we Wrocławiu.
6. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na
zawarcie umowy por czenia przez Prezesa Zarz du Spółki Impel S.A. z Asset Rent Management
spółka z o.o. z siedzib we Wrocławiu.
7. Zamkni cie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Precyzyjny opis procedur dotycz cych uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
i wykonywania prawa głosu:
a. prawo Akcjonariusza do
dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad
walnego zgromadzenia.
Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentuj cym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
przysługuje prawo
dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
danie powinno zosta zgłoszone Zarz dowi Spółki nie pó niej ni na 21
dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 marca 2017 roku. danie
powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz cej proponowanego punktu porz dku
obrad. danie mo e zosta zło one na pi mie w siedzibie Spółki pod adresem ul. l na 118, 53-111
Wrocław z dopiskiem „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub w postaci elektronicznej i przesłane
na nast puj cy adres poczty elektronicznej Spółki: relacje@impel.pl. Akcjonariusz powinien wykaza
posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie zło enia
dania zał czaj c do
dania wiadectwo
depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy b d cych osobami prawnymi i spółkami osobowymi
potwierdzi równie uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu zał czaj c aktualny odpis
z KRS.
b. prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotycz cych spraw wprowadzonych
do porz dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do
porz dku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz b d akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mog przed
terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłasza na pi mie w siedzibie Spółki pod
adresem ul. l na 118, 53-111 Wrocław z dopiskiem „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub przy
wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej relacje@impel.pl)
projekty uchwał dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad. Podobnie jak w pkt. 2a
akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentowa swe uprawnienie do wykonywania tego
prawa, przedstawiaj c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
1

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
zwołanym na dzie 30 marca 2017 roku

c. prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotycz cych spraw wprowadzonych
do porz dku obrad podczas walnego zgromadzenia.
Ka dy akcjonariusz mo e podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłasza projekty uchwał dotycz ce
spraw wprowadzonych do porz dku obrad.
d. sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególno ci
o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie
zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu
rodków komunikacji elektronicznej
o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusz mo e uczestniczy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo
głosu osobi cie lub przez pełnomocnika. Spółka w dniu dzisiejszym udost pnia na swojej stronie
internetowej (www.impel.pl zakładka Relacje Inwestorskie) wzór formularza pozwalaj cego na
wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika
powinno by udzielone na pi mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
nale y zawiadomi Spółk przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej przesyłaj c je
poczt elektroniczn na adres e-mail relacje@impel.pl. Pełnomocnictwo udzielone w postaci
elektronicznej powinno zawiera wszystkie informacje okre lone w formularzu pełnomocnictwa
dost pnym na stronie internetowej Spółki (www.impel.pl zakładka Relacje Inwestorskie). Celem
weryfikacji wa no ci pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie
prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególno ci weryfikacja ta mo e polega na
zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, maj cych na celu
potwierdzenie danych dotycz cych to samo ci akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu
udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie
weryfikacji b dzie traktowane jako brak mo liwo ci weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowi
b dzie podstaw dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu. Akcjonariusze zostan dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu po okazaniu dowodu to samo ci, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu to samo ci
i wa nego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek
osobowych winni dodatkowo okaza aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniaj ce osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
e. mo liwo ci i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków
komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje mo liwo ci uczestniczenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.
f. sposób wypowiadania si w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków
komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje mo liwo ci wypowiadania si na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.
g. sposób wykonywania prawa głosu drog korespondencyjn lub przy wykorzystaniu
rodków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje mo liwo ci wykonywania prawa głosu drog
korespondencyjn lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.
3. Dzie rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 k.s.h.
Dzie rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impel S.A. przypada na
dzie 14 marca 2017 roku.
4. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz Spółki posiadaj cy akcje na okaziciela b dzie miał prawo uczestniczy
w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, je eli:
a) na szesna cie dni przed dat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzie rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. 14 marca 2017 roku b dzie akcjonariuszem
Spółki, tj. na jego rachunku papierów warto ciowych b d zapisane akcje Spółki;
b) w terminie nie wcze niej ni po ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu (nie wcze niej ni w dniu
3 marca 2017 roku) i nie pó niej ni w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
(15 marca 2017 roku) zło y
danie wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadz cym rachunek
papierów warto ciowych, na którym zapisane s akcje Spółki.
Akcjonariusz Spółki posiadaj cy akcje imienne b dzie miał prawo uczestniczy w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, je eli na szesna cie dni przed dat Nadzwyczajnego Walnego
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Zgromadzenia (dzie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. 14 marca 2017 roku
b dzie wpisany do Ksi gi Akcji Imiennych oraz Imiennych wiadectw Tymczasowych Spółki Akcyjnej
„Impel” S.A. we Wrocławiu.
Spółka ustala list akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów
Warto ciowych (KDPW), a sporz dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadz ce
rachunki papierów warto ciowych imiennych za wiadcze
o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu oraz na podstawie Ksi gi Akcji Imiennych oraz Imiennych wiadectw Tymczasowych
Spółki Akcyjnej „Impel” S.A. we Wrocławiu prowadzonej przez Spółk dla akcji imiennych Impel S.A.
Na trzy dni robocze przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we
Wrocławiu zostanie wyło ona do wgl du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
5. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu mo e uzyska pełny tekst dokumentacji, która ma by przedstawiona
walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, je eli nie przewiduje si podejmowania
uchwał, uwagi zarz du lub rady nadzorczej spółki, dotycz ce spraw wprowadzonych do
porz dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do
porz dku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
Pełny tekst dokumentacji, która ma by przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
wraz z projektami uchwał b dzie udost pniony na stronie internetowej Spółki (www.impel.pl zakładka
Relacje Inwestorskie) od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarz du
b d Rady Nadzorczej dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad przed
terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, b d dost pne na stronie internetowej Spółki,
niezwłocznie po ich sporz dzeniu.
6. Wskazanie adresu strony internetowej, na której b d udost pnione informacje dotycz ce
walnego zgromadzenia.
Spółka b dzie udost pniała wszelkie informacje dotycz ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
na stronie internetowej Spółki pod adresem www.impel.pl (zakładka Relacje Inwestorskie).
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