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Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000383595 

NIP 525-250-49-78, REGON 142900541 

Kapitał zakładowy w pełni wpłacony 51.217.313,00 zł 

Warszawa, dnia 1 czerwca 2022 r. 

 

Ogłoszenie Zarządu 

spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia 

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie przy  

al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 

5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł w całości opłaconym 

(,,Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

(,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. w Warszawie 

przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10.00. 

 

Szczegółowy porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r., sprawozdania 

finansowego Spółki za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 

2021 r.  

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 

2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w 

zakresie przeznaczenia zysku netto za 2021 r. 
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7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu 

Nieruchomości S.A. za 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.  

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 

2022 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu 

Nieruchomości S.A. za 2021 r. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki jako organu Spółki  

za 2021 r.  

10. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także 

wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków 

międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa 

związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.; 

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.; 

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.; 

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego 

Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 r.; 

e) podziału zysku za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy; 

f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2021 r.; 

g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r. 

12. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków 

Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2021 rok. 

13.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU  

I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU: 

Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
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Stosownie do art. 406¹ oraz 406³ § 1, 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia  

w Walnym Zgromadzeniu mają: 

a) osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które na 

szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 12 czerwca 2022 r.) na 

rachunku papierów wartościowych posiadały zapisane akcje Spółki oraz nie wcześniej 

niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 1 czerwca 2022 r.) i nie później niż do dnia  

13 czerwca 2022 r. (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do 

podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia 

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 

b) zastawnicy i użytkownicy, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa 

rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 

c) przedstawiciele akcjonariuszy, o których mowa w pkt. a) – b) powyżej, którzy 

udokumentowali uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty. 

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka 

ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów 

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot 

prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów 

przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez 

podmioty uprawnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi 

prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona 

w biurze Spółki pod adresem: Kaskada, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa  

(V piętro w kancelarii Spółki), w godzinach od 9.00 do 15.00, na trzy dni powszednie przed 

odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 23 czerwca 2022 r. do 27 czerwca 2022 r. 
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Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału  

w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną na adres walne@phnsa.pl, podając 

własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Składający takowe 

żądanie akcjonariusz musi udokumentować imiennym świadectwem depozytowym, że jest nim 

faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy 

uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie powinno być sporządzone w 

formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza,  

w przypadku: 

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (tj. dowodu osobistego lub innego 

dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza),  

b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - należy potwierdzić 

uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub 

innego rejestru, 

c) zgłoszenia przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia 

takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz dokument potwierdzający 

tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba 

fizyczna – odpis z właściwego rejestru, potwierdzający upoważnienie osoby 

podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. 

O terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego umieszczenia w systemie poczty 

elektronicznej Spółki. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone 

są o dokonanie rejestracji i pobranie karty/urządzenia do głosowania bezpośrednio przed salą 

obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. 

 

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 

mailto:wza@phnsa.pl
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dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż  

7 czerwca 2022 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez 

stosowny podmiot zaświadczenie (imienne świadectwo depozytowe) wystawione na dzień 

zgłoszenia żądania, w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki, potwierdzające stan 

posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania 

części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa/skan). Dodatkowo, w przypadku 

akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, 

których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich 

reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże 

dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno 

formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument 

papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Żądanie może zostać złożone 

w formie pisemnej wraz z kompletem załączników i powinno być złożone za potwierdzeniem 

złożenia w biurze Spółki pod adresem: Kaskada, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa (V 

piętro w kancelarii Spółki) lub w formie elektronicznej poprzez wysłane go Spółce na adres e-

mail: walne@phnsa.pl. O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie 

data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data 

umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka może 

podjąć stosowne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji 

ważności przesłanych dokumentów. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 

osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 czerwca 

2022 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub 

akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Prawo 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 

mailto:walne@phnsa.pl
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Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem 

Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce w formie pisemnej 

lub elektronicznej przed terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym w związku  

z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej, zgłoszenie takie powinno 

zostać złożone nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do 

powyższego zgłoszenia załączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie 

(świadectwo depozytowe) na dzień zgłoszenia żądania, w celu identyfikacji ich jako 

akcjonariuszy Spółki, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, 

wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja 

papierowa/skan).  

Dodatkowo, w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących 

osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych 

dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego 

żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów,  

o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej jaki i elektronicznej żądania,  

w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja 

do formatu PDF). 

W przypadku formy pisemnej, zgłoszenie wraz z kompletem załączników, powinno być złożone 

za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: Kaskada, al. Jana Pawła II 12, 

00-124 Warszawa (V piętro w kancelarii Spółki) lub wysłane Spółce, a w przypadku formy 

elektronicznej, na adres e-mail: walne@phnsa.pl.  

 

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia 

do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego 

mailto:walne@phnsa.pl
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zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podjąć stosowne działania 

służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych 

dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie 

internetowej. 

 

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas obrad zgłaszać projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą 

fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone 

w postaci elektronicznej. 

 

W sytuacji, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest 

przy sporządzaniu listy obecności: przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz  

z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania 

akcjonariusza za jednoczesnym okazaniem oryginałów dokumentów, a także okazać dokument 

pozwalający na identyfikację pełnomocnika. Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu adresu 

mailowego: walne@phnsa.pl dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby 

uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (samego akcjonariusza) wraz z innymi, poniżej 

wskazanymi, dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji 

akcjonariusza. 

 

mailto:wza@phnsa.pl
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Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie 

internetowej Spółki www.phnsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie (Walne 

Zgromadzenia). 

 

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika 

i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty 

elektronicznej obu tych osób). Powinna zawierać także zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać 

liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego 

zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. 

Polski Holding Nieruchomości S.A. na stronie internetowej: www.phnsa.pl  

w zakładce Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenia), począwszy od dnia 

zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, udostępnia wzory zawiadomień  

o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestnictwa  

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

 

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika  

w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja 

ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub 

telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu 

udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak 

udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak 

możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy 

dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 

 

Celem uwiarygodnienia informacji zawartych w zawiadomieniu, należy dołączyć skan 

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu 

wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W celu 

http://www.phnsa.pl/
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identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik): 

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 

fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. 

 

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, 

zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za 

zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego 

dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo 

b) w przypadku akcjonariusza 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 Walnym Zgromadzeniu. 

 

W celu identyfikacji pełnomocnika, zastrzega się prawo żądania od pełnomocnika okazania 

przy sporządzaniu listy obecności: 

a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu 

lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo 

b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony 

do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego 

dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 

reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. 
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Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa lub jego odwołaniu w postaci elektronicznej musi 

być dokonane najpóźniej 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku  

z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. 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, a ponadto zobowiązany jest 

głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego 

pełnomocnictwa jest wyłączone. 

Formularz, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt. 5 kodeksu spółek handlowych, 

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest udostępniony 

na stronie internetowej Spółki www.phnsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie 

(Walne Zgromadzenia). 

Spółka nie nakłada obowiązku korzystania z ww. formularza. Jednocześnie Spółka informuje,  

że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją  

do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawa głosu 

zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym informuje 

się, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. 

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą 

elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa 

głosu przez pełnomocnika służy tylko i wyłącznie jako instrukcja dla pełnomocnika. 

 

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej Obecnie Spółka nie przewiduje możliwości 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej.  
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Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej 

Obecnie Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

Obecnie Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną 

lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych  

w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd udziela akcjonariuszowi lub jego 

pełnomocnikowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 

oceny sprawy objętej porządkiem obrad. 

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią 

powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 

technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. 

Zarząd może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić 

podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej Członka Zarządu. 

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie 

internetowej Spółki: www.phnsa.pl, w zakładce: Relacje Inwestorskie. 

Zarząd może udzielić informacji zgodnie z żądaniem zgłoszonym podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne 

powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni 

od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. 

 

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu 

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 czerwca 2022 r. 

(„Dzień Rejestracji”). 
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Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia 

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie Spółki 

www.phnsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenia). Dokumentacja, która 

ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana 

na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³  

§ 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają 

zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą 

dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Wszystkie 

dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu sporządzone w języku innym niż język polski 

powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza 

przysięgłego. Wszystkie dokumenty przesyłane przez akcjonariuszy do Spółki drogą 

elektroniczną powinny być w formacie PDF. Jednocześnie Zarząd informuje, że w sprawach nie 

objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu 

Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. 

 

 

Zarząd spółki  
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