Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dreamcommerce S.A.
I.

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Dreamcommerce S.A. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 31-280) przy ulicy Władysława
Łokietka 79 o kapitale zakładowym w wysokości 2 851 500,00 złotych wpisaną pod numerem KRS
0000395171 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej NIP:
9452156998 na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych
(dalej „KSH”) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018, poz. 757) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
(dalej „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się 28.09.2020 r. o godzinie 12.00, w Liszkach, Liszki
470,32-060 Liszki z następującym porządkiem obrad:

1.
2.
3.
4.

Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawdzenie obecności, stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia ważności uchwał ZWZ z dnia
25.06.2020
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego dla Spółki
rejestr akcjonariuszy
INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi
Spółki przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 20.09.2020 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i)
(ii)

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad,
kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też
innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość
Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna,
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu
z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie
osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza
oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego
dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do
reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia
dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku
Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego,
paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego
tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest
osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do
reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów

(iii)

lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby
fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania
pełnomocnika.
dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie
uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub
świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza
(lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający
żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi
łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem)
oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: maciej.sladowski@shoper.pl (format pliku pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być
zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres maciej.sladowski@shoper.pl (format plików
.pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w
pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Prawo do udziału w ZWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1)
KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego
Zgromadzenia tj. w dniu 12.09.2020 r.
2.2. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
2.3. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub
udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
2.4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej

Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.5. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania
się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
2.6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania
prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w
trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy
Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki

