NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 WRZEŚNIA 2019 R.
FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ
Ja (My), niżej podpisany(i),
Dane akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną
Nazwa ........................................................................................................................................................................
Adres siedziby: .........................................................................................................................................................
Sąd rejestrowy: .................................................. Wydział .........................................................................................
KRS ............................................ REGON ...............................................................................................................
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego: ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej .....................................................................................................................................
Dane akcjonariusza będącego osobą fizyczną / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza
będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:
Imię i nazwisko: ........................................................... Imię i nazwisko: .............................................................
Seria i nr dokumentu tożsamości: ................................ Seria i nr dokumentu tożsamości: ...................................
wydany przez: .............................................................. wydany przez: .................................................................
PESEL: ........................................................................ PESEL: ...........................................................................
Stanowisko: ................................................................. Stanowisko: ....................................................................
Adres: .......................................................................... Adres: .............................................................................
......................................................................................

.........................................................................................

Adres poczty elektronicznej . ...................................... Adres poczty elektronicznej . .........................................
oświadczam(y), że jestem akcjonariuszem CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Polkowicach („Spółka”)
i posiadam(y) …………………………………….. (liczba) akcji ………………..……. (rodzaj) Spółki.
Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

______________________________

______________________________

(podpis)

(podpis)

Miejscowość: ...............................................................

Miejscowość: ..................................................................

Data: ............................................................................

Data: ................................................................................
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WAŻNE INFORMACJE

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI
AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W FORMULARZU A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ
NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY, GŁOS ODDANY KORESPONDENCYJNIE MOŻE NIE
ZOSTAĆ UZNANY ZA GŁOS WAŻNIE ODDANY.
GŁOS ODDANY DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ W INNEJ FORMIE NIŻ ZA POMOCĄ
NINIEJSZEGO FORMULARZA JEST NIEWAŻNY.
FORMULARZ POWINIEN ZOSTAĆ DOSTARCZONY DO SIEDZIBY SPÓŁKI NA ADRES:
UL. STREFOWA 6, 59-101 POLKOWICE.
GŁOS ODDANY DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ ZA POMOCĄ NINIEJSZEGO
FORMULARZA UWZGLĘDNIA SIĘ PRZY LICZENIU GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU, JEŻELI SPÓŁKA OTRZYMAŁA GO NIE PÓŹNIEJ NIŻ W
CHWILI ZARZĄDZENIA GŁOSOWANIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU.
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PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 1)

 Za

 Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

 Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____________

Liczba akcji: _____________

Liczba akcji: _____________

 Inne:
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 2)

 Za

 Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

 Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____________

Liczba akcji: _____________

Liczba akcji: _____________

 Inne:
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY ROKU OBROTOWEGO I
PODATKOWEGO ORAZ ZWIĄZANYCH Z TYM ZMIAN STATUTU SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 3)

 Za

 Przeciw
 Zgłoszenie sprzeciwu

 Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____________

Liczba akcji: _____________

Liczba akcji: _____________

 Inne:

OBJAŚNIENIA
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej
rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji,
akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik
ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje
się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji
posiadanych przez akcjonariusza.
Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad,
stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.
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Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od
projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W
celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku,
zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej
sytuacji.
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Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad

Głosowanie tajne

UCHWAŁA NR 1/NWZA/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad
Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Polkowicach („Spółka”) uchwala, co następuje:
§1
Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Panią/Pana ……………………….
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:
Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
Zgodnie z § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, otwierający Walne Zgromadzenie
niezwłocznie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uczestników posiadających prawo
głosu.
W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej
organizacji Walnego Zgromadzenia.
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Projekt - dotyczy punktu 4 porządku obrad

Głosowanie jawne

UCHWAŁA NR 2/NWZA/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CCC S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamieszczonym na stronie internetowej
Spółki i w raporcie bieżącym Spółki nr RB 47/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:
Zgodnie z art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego
Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia
zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub
zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej
organizacji Walnego Zgromadzenia.
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Projekt - dotyczy punktu 5 porządku obrad

Głosowanie jawne

UCHWAŁA NR 3/NWZA/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek
handlowych w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
2019.351 t.j. z dnia 22 lutego 2019 r.), postanawia co następuje:
§1
1. Zmienia się rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy
Spółki stanowić będzie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych i
będzie się rozpoczynał w dniu 1 lutego danego roku kalendarzowego i kończył w dniu 31
stycznia kolejnego roku kalendarzowego.
2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego, o której mowa w ust. 1, rok obrotowy
i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. zakończy się z dniem
31 stycznia 2021 r. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z ust. 1
rozpocznie się w dniu 1 lutego 2021 r. i zakończy w dniu 31 stycznia 2022 r.
§2
W związku z § 1 niniejszej uchwały, zmienia się § 20 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się
nowe następujące brzmienie:
„§ 20
1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi okres 12 kolejnych pełnych miesięcy
kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 lutego danego roku kalendarzowego
i kończący w dniu 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.
2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną Uchwałą
Nr 3/NWZA/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 września
2019 r. w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmian Statutu Spółki ostatni
rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed wejściem
w życie tej uchwały, kończy się z dniem 31 grudnia 2019 r., a kolejny rok obrotowy
i podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2020 r. i będzie trwał do dnia 31 stycznia
2021 r. Począwszy od dnia 1 lutego 2021 r. każdy kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki
będzie trwał 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i kończył się 31 stycznia kolejnego roku
kalendarzowego.”

§3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w oparciu o przepis art. 430 § 5 Kodeksu spółek
handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
§4
Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
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§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na
podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:
Zarząd przedkłada projekt uchwały w przedmiocie zmiany zapisów Statutu dotyczących zmiany roku
obrotowego, co związane jest z intencją Zarządu w zakresie zharmonizowania roku obrotowego i
podatkowego, z sezonami modowymi (m.in. kwestia sezonowości, rozliczenia kolekcji). Poszczególne
elementy sprawozdania finansowego będą wówczas w większym stopniu odzwierciedlały cykl życia
następujących po sobie kolekcji. W związku z powyższym, rok 2020 będzie miał 13 miesięcy, a rok
obrotowy od 2021 rozpocznie się 1 lutego.”
W celu dokonania niezbędnej zmiany, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod
obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zmiany zapisu w Statucie Spółki.

8

