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OGŁOSZENIE 

 

W związku z otrzymanym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem 

akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego 

porządku określonych spraw, Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka 

Akcyjna w Zabrzu, działając na podstawie przepisów art. 398 i 399 § 1 w związku z art. 400 § 

1 oraz art. 402
1
 i art. 402

2
 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 listopada 2010 r. o godz. 11.00, w 

siedzibie Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do powzięcia uchwał.  

4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę 

akcji własnych Spółki i utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego. 

6. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

7. Wolne wnioski.  

8.  Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Na podstawie art. 402
2
 Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje poniżej informacje 

dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

1. Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 406
1 

§ 1 Kodeksu spółek 

handlowych  prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą 

Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 

dzień 27 października 2010 r. 

 

a) Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają 

prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli nie 

wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 

w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu tj. do dnia 28 października 2010 r., na ich wniosek podmiot 

prowadzący ich rachunek papierów wartościowych wystawi imienne 

zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie 

powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406
3
 § 3 Kodeksu 

spółek handlowych. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze 

zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać 
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wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów 

wartościowych. Na podstawie przekazanych przez uprawnione podmioty 

wykazów wystawionych zaświadczeń, o których mowa powyżej, Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz podmiotów uprawnionych do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wykaz ten zostaje udostępniony Spółce 

nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 

listopada 2010 r. 

 

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

 

b) Właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i 

użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 27 października 2010 

r. 

 

Spółka ustala listę uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na 

podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, 

o którym mowa w punkcie a) oraz na podstawie wpisów w księdze akcyjnej, 

istniejących w dniu rejestracji. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie 

przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 8, 9 i 10 listopada 2010 r. w 

godz. od 8.00 do 16.00, pokój nr 112 (sekretariat Zarządu). Akcjonariusz może żądać 

przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na 

który lista powinna zostać wysłana. 

 

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 

 

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa powinny 

być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie 

wypełnionym i podpisanym odpowiednim formularzu umieszczonym pod adresem: 

www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia 

Akcjonariuszy/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 listopada 2010 r./Formularze. 

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w formacie PDF na adres 

pelnomocnictwa@elzab.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i 

spółkami osobowymi powinni do pełnomocnictwa załączyć aktualny odpis z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy 

dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione 

tłumaczenie). W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci 

elektronicznej, Spółka może wystąpić do akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie 

lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego 

pełnomocnictwa.  

  

3. 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 

http://www.elzab.com.pl/
mailto:pelnomocnictwa@elzab.com.pl
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powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni 

przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 października  

2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze 

zgłaszający umieszczenie określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić 

wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie potwierdzające, że na dzień 

złożenia żądania są akcjonariuszami Spółki oraz posiadają odpowiednią liczbę akcji 

wymaganą do zgłoszenia żądania, o którym w mowa w niniejszym punkcie. 

Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni potwierdzić 

również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis 

z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy 

dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione 

tłumaczenie). Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej za 

pomocą formularza umieszczonego pod adresem: www.elzab.com.pl w sekcji Relacje 

Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie 12 listopada 2010 r./Formularze. Żądanie zgłaszane w postaci 

elektronicznej na odpowiednim formularzu, o którym mowa powyżej powinno zostać 

przesłane na adres: wnioski@elzab.com.pl. Żądanie oraz dokumenty dołączane do 

takiego żądania powinny zostać przesłane w formacie PDF. 

 

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 25 października 2010 r., ogłosi zmiany w 

porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie 

nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego 

Zgromadzenia. 

 

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na 

piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod 

adresem www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia 

Akcjonariuszy/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 listopada 2010 r./Formularze, 

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 potwierdzające, że na dzień 

złożenia żądania są akcjonariuszami Spółki oraz posiadają odpowiednią liczbę akcji 

wymaganą do zgłaszania projektów uchwał. Akcjonariusze będący osobami prawnymi 

i spółkami osobowymi powinni potwierdzić również uprawnienie do działania w 

imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub 

innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – 

należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie).  Żądanie zgłaszane w 

postaci elektronicznej na odpowiednim formularzu, o którym mowa powyżej powinno 

zostać zgłoszone na adres: wnioski@elzab.com.pl. Dokumenty znajdujące się w takim 

zgłoszeniu powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza 

zgłoszone projekty uchwał na stronie internetowej. 

 

5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  

 

http://www.elzab.com.pl/
mailto:wnioski@elzab.com.pl
http://www.elzab.com.pl/
mailto:wnioski@elzab.com.pl
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6. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą 

uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. 

Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze lub na stronie internetowej Spółki 

www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia 

Akcjonariuszy/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 listopada 2010 r. Spółka 

będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.elzab.com.pl w sekcji 

Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie 12 listopada 2010 r. Korespondencja związana z Walnym 

Zgromadzeniem, poza wnioskami i pełnomocnictwami, o których mowa powyżej, 

powinna być kierowana na adres: szczesna@elzab.com.pl 

 

7. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień 

umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie praw na Walnym Zgromadzeniu w 

trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

 

 

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny  Wiceprezes ds. handlu 

 

  Jerzy Biernat      Jerzy Malok 

http://www.elzab.com.pl/
http://www.elzab.com.pl/
mailto:szczesna@elzab.com.pl
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U C H W A Ł A NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 

 z dnia 12 listopada 2010 r. 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

  

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 29 ust.1 Statutu 

Spółki, uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się ........................... 

  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
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U C H W A Ł A NR 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 
 z dnia 12 listopada 2010 r. 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

    

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:  

§ 1 

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w 
ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie 
internetowej Spółki w dniu 15 października 2010 r. oraz opublikowanym raportem bieżącym 
nr 41 w dniu 15 października 2010 r.: 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 
zdolności do powzięcia uchwał.  

4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę 
akcji własnych Spółki i utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego.  

6. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. 

7. Wolne wnioski.  

8.  Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
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U C H W A Ł A NR 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 

 z dnia 12 listopada 2010 r. 

 

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych 
Spółki i utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego  

 

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt. 3 oraz art. 393 pkt. 6 
Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia 
przez Spółkę akcji własnych na następujących zasadach: 

1) Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte. 

2) Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności poprzez: 

a) składanie zleceń maklerskich, 

b) zawieranie transakcji pakietowych, 

c) zawieranie transakcji na rynku regulowanym lub poza obrotem zorganizowanym, 

d) ogłoszenie wezwania na akcje własne Spółki. 

3) Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 
2.184.380 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta 
osiemdziesiąt) sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie 
większej niż 2.970.756,80 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt 
tysięcy siedemset pięćdziesiąt  sześć złotych 80/100). 

4) Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 
grudnia 2010 roku. 

5) Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 3,40 zł 
(słownie: trzy złote 40/100) za jedną akcję własną i nie wyższą niż 4,08 zł (słownie: 
cztery złote 08/100) za jedną akcję własną Spółki. 



6) Maksymalna wysokość łącznej zapłaty za nabywane akcje własne, wraz z kosztami 
ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 7.449.300,00 złotych (słownie: siedem 
milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100).  

7) Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i 
prawnych związanych z nabyciem akcji własnych w wykonaniu niniejszej uchwały. W 
szczególności Zarząd Spółki: (i) ustali ostateczną liczbę, cenę i terminy nabywania 
akcji własnych w ramach udzielonego upoważnienia, (ii) jest upoważniony do 
zawarcia z biurem maklerskim stosownych umów w sprawie skupu akcji w drodze 
transakcji giełdowych, (iii) nabywania akcji w drodze transakcji giełdowych, w tym 
również pakietowych, jak również do (iv) zawierania umów sprzedaży z 
akcjonariuszami w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem 
biura maklerskiego. 

8) W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o nabywaniu akcji w drodze publicznego 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, określona w takim wezwaniu 
przez Zarząd cena może być większa od ceny minimalnej, wynikającej z przepisów 
Rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych, z zachowaniem limitów określonych niniejszą uchwałą. 

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w 
zakresie nieuregulowanym w § 1 ust. 1 pkt. 1-8 powyżej. 

3. Nabyte akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, na zapłatę za 
przejmowane lub nabywane podmioty, w  ramach połączeń, realizację programów 
motywacyjnych dla kadry menedżerskiej (o ile programy takie zostaną uchwalone), w 
celu umorzenia lub w innych celach określonych przez Zarząd i zaakceptowanych 
przez Radę Nadzorczą. 

4. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na 
sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki i kosztów z tym związanych w 
wysokości 7.449.300,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć 
tysięcy trzysta złotych 00/100). 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 



Projekt 

 

U C H W A Ł A NR 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu 

 z dnia 12 listopada 2010 r. 

 

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  

 

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że koszty zwołania i 

odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A.  

z dnia 12 listopada 2010 r. 

 

 

Uchwała nr 1 – uchwała o charakterze porządkowym 

 

Uchwała nr 2 – uchwała o charakterze porządkowym 

 

Uchwała nr 3 i 4 – uchwały wprowadzone na żądanie akcjonariusza zgłaszającego wniosek o 

zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

 

 

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny   Wiceprezes ds. handlu 

 

  Jerzy Biernat      Jerzy Malok 

 



Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji  

zgodnie z art. 402
3
 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych 

 

 

 

Na dzień 15 października 2010 r. tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” 

S.A. w Zabrzu: 

 

1) ogólna liczba akcji w Spółce Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. 

wynosi: 16.137.050; 

2) ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi: 17.707.210; 

 

w tym: 

a) 15.744.510 akcji zwykłych dających prawo łącznie do 15.744.510 głosów; 

b) 392.540 akcji uprzywilejowanych co do głosu, dających prawo łącznie do 

1.962.700 głosów.  

 

 

Uwaga: Spółka Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. posiada 510.272 

skupionych akcji własnych stanowiących 3,16% udziału w kapitale zakładowym i dających 

prawo do 2,88% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z przepisem art. 364 § 2 k.s.h. 

Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych. 

 

 

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny    Wiceprezes ds. handlu 

 

  Jerzy Biernat       Jerzy Malok 


