
 

 

Ogłoszenie Zarządu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

 

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia  

Zarząd KRUK Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Wołowskiej 8, wpisanej 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 

Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000240829, 

NIP 894-23-89-605, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i §2 Kodeksu spółek 

handlowych oraz §15 ust.3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które 

odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku, o godz. 13.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. 

Wołowska 8.  

Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we 

Wrocławiu ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną. Takie rozwiązanie pozwoli 

zdaniem Zarządu w lepszy i pełniejszy sposób zadbać o przestrzeganie obowiązujących zasad 

bezpiecznego zachowania w czasie epidemii.  

Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

2. Porządek obrad: 

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 

4) Przyjęcie porządku obrad. 

5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji 

zawartych w sprawozdaniu finansowym. 

6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2019. 

7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 

kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2019 rok oraz 

podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 
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9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok 

obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2019 

rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2019 

rok wraz z rekomendacją Zarządu co do podziału zysku za 2019 r. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2019 r. oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji 

własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na 

cele nabycia tych akcji, albo 

b) podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 

Spółki. 

12) Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2019, 

b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2019. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zasad 

przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2015-2019, warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z 

wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do 

akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany 

Statutu Spółki. 

14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu. 

16) Zamknięcie obrad. 

 

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień  

15 sierpnia 2020 roku („Dzień Rejestracji”). 

 

4. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 
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Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami KRUK S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które: 

a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu  

15 sierpnia 2020 roku) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje 

Spółki oraz 

b) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji 

uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu   

17 sierpnia 2020 roku 

wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia 

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

 

5. Lista akcjonariuszy 

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych (KDPW). 

Wykaz, o którym mowa powyżej, sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez 

podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie 

wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu. 

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach  

26 - 28 sierpnia 2020 roku w godz. od 09.00 do 15.00 w siedzibie Spółki (ul. Wołowska 8,  

51-116 Wrocław) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w 

sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek 

handlowych. 

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału  

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty 

elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy może 

zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław lub w 

postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wz@kruksa.pl. 

Żądanie powinno być sporządzone przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza. Do 

mailto:wz@kruksa.pl
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żądania należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu, a w przypadku: 

a) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy potwierdzić 

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

lub innego rejestru, 

b) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć również pełnomocnictwo do 

zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg 

pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z 

właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w 

imieniu pełnomocnika. 

 

6. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia 

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki 

przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 

na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 sierpnia 2020 roku. 

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 

porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. 

Wołowska 8, 51-116 Wrocław lub  

w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: 

wz@kruksa.pl. 

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na 

dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku: 

a) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy również 

potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z 

KRS lub innego rejestru, 

b) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy również dołączyć pełnomocnictwo do 

zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg 

pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z 

mailto:wz@kruksa.pl
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właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w 

imieniu pełnomocnika. 

 

7. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki 

mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie  

w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wz@kruksa.pl projekty uchwał dotyczące spraw 

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

zostać wprowadzone do porządku obrad. 

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na 

dzień złożenia żądania, a w przypadku: 

a) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy potwierdzić 

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

innego rejestru, 

b) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia 

takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w 

przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, 

potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. 

Spółka niezwłocznie ogłosi zgłoszone projekty uchwał na stronie internetowej. 

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

 

 

8. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z KRUK S.A. 

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą 

kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. 

Komunikacja akcjonariuszy z KRUK S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu 

adresu e-mail wz@kruksa.pl. 

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. 

mailto:wz@kruksa.pl
mailto:wz@kruksa.pl
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Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które  

w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich 

tłumaczenie na język polski. 

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do KRUK S.A., jak również przez  

KRUK S.A. do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF lub 

JPEG. 

 

9. Sposób wykonywania prawa głosu  

Organizację oraz obsługę techniczną i porządkową Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapewnia 

Zarząd. Zarząd może powierzyć podmiotowi specjalizującemu się w obsłudze walnych zgromadzeń 

obsługę techniczną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  

w szczególności w zakresie rejestracji akcjonariuszy i liczenia głosów. Głosowanie podczas obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może odbywać się w formie tradycyjnej lub przy użyciu 

elektronicznego systemu liczenia głosów. 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników. 

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub  

w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga 

opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na 

stronie internetowej Spółki pod adresem https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce w zakładce 

Organy Spółki/Walne Zgromadzenie. 

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu. 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza 

pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy 

wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z 

powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie 

pełnomocnikowi. 

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej wz@kruksa.pl najpóźniej do dnia  

27 sierpnia 2020 r. do godz. 17.00. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu 

https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce
mailto:wz@kruksa.pl
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udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez akcjonariusza, zawierające co najmniej te same 

dane i informacje), w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami 

prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, 

załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego 

upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Do dokumentów sporządzonych w 

języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. 

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć 

nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami rejestrowymi wskazującymi na 

upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników. 

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu 

listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów 

służących do jego identyfikacji. 

W przypadku akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy uczestniczących w Walnym 

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zakres wymaganych 

dokumentów, a także sposób i termin ich dostarczenia określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

10. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika. 

KRUK S.A. 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 i/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 ważności pełnomocnictwa, 

co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu. 

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w 

odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. 

 

11. Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
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Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po 

okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy: 

a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu 

tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, 

b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu 

tożsamości. 

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać oryginały lub kopie 

odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych 

podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) 

do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg 

pełnomocnictw i odpisów z właściwych rejestrów). 

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza 

lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę 

dołączone do protokołu. 

Wraz z wszelkimi dokumentami przedstawionymi przez akcjonariusza lub jego przedstawicieli, które 

w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz lub jego 

pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić ich tłumaczenie na język polski. 

 

12. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na 

wskazanych tam zasadach akcjonariusze będą mieli możliwość wypowiadania się w trakcie Walnego 

Zgromadzenia za pomocą komunikatora tekstowego. 

Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które 

zostanie przesłane akcjonariuszowi, po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień, najpóźniej w dniu 

27 sierpnia 2020 roku. 

 

13. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej 

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.  
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Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, w tym również wykonywania prawa głosu, określa załącznik do niniejszego 

ogłoszenia. 

Spółka ze swej strony dołoży wszelkich starań, aby udział akcjonariuszy i ich pełnomocników w 

Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał 

sprawnie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które 

mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez akcjonariusza 

lub jego pełnomocnika określonych przez Spółkę wymogów technicznych niezbędnych do takiej 

formy udziału w Walnym Zgromadzeniu. 

 

14. Dostęp do dokumentacji 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst 

dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał: 

- na stronie internetowej Spółki pod adresem https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce w 

zakładce Organy Spółki/Walne Zgromadzenie. 

- w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki pod adresem  

ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław, od dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia do dnia 28 sierpnia 2020 roku w godzinach od 9.00 do 15.00. 

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 

stronie internetowej Spółki pod adresem https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce w zakładce 

Organy Spółki/Walne Zgromadzenie. 

 

 

15. Informacje porządkowe 

Spółka zapewnia, że miejsce odbycia Zgromadzenia spełniać będzie najwyższe standardy 

bezpieczeństwa osobistego, w tym Spółka zapewnia salę posiedzenia o powierzchni ok. 122 m2, co 

zapewni bezpieczne odległości pomiędzy uczestnikami. W trosce o bezpieczeństwo uczestników 

Walnego Zgromadzenia, jak również bezpieczeństwo pracowników Spółki, będą stosowane środki 

zapewniające bezpieczeństwo osobiste, jak pomiar temperatury ciała, konieczność dezynfekcji rąk i 

noszenia maseczek ochronnych. Jednocześnie w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, 

takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, oraz podwyższona 

temperatura ciała, osoba taka może nie zostać wpuszczona na teren obiektu. Nadto głosowanie 

https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce
https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce
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odbywać się będzie za pośrednictwem systemu elektronicznego, co zapewni możliwość pozostania 

na bezpiecznym stanowisku przez cały czas trwania obrad. Dodatkowo Spółka zdecydowanie 

zachęca akcjonariuszy do najbezpieczniejszej formy uczestnictwa, tj. przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej lub przez pełnomocnika, co pomoże zdecydowanie ograniczyć liczbę 

uczestników.  

 

Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku na 60 minut przed 

rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od godz. 12:00. 

Prosimy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

celem dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu. 

Zwracamy się z prośbą do podmiotów reprezentujących większą liczbę akcjonariuszy o udzielanie w 

miarę możliwości pełnomocnictw w postaci elektronicznej i przesyłanie zeskanowanych 

dokumentów na adres: wz@kruksa.pl. 

Zaleca się przesyłanie zeskanowanych dokumentów stanowiących podstawę do rejestracji 

uczestników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub przynajmniej wykazów reprezentowanych 

przez pełnomocnika akcjonariuszy w kolejności alfabetycznej na adres: 

wz@kruksa.pl . 

Przesłanie zeskanowanych dokumentów pełnomocnictwa lub zawiadomienie Spółki przewidziane w 

punkcie 10. niniejszego ogłoszenia nie powoduje po stronie osób uprawnionych do uczestnictwa w 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocników żadnych negatywnych konsekwencji 

natury prawnej lub korporacyjnej – w razie późniejszej zmiany okoliczności faktycznych. 

W celu usprawnienia procesu rejestracji prosimy również o sporządzenie w miarę możliwości 

wykazu reprezentowanych przez pełnomocnika podmiotów w kolejności alfabetycznej wraz ze 

wskazaniem ilości głosów im przysługujących. 

 

16. Pozostałe informacje 

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy 

Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu spółki KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu i w związku z 

powyższym zaleca się akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku 

pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze 

Spółką pod nr tel. /+48 71/ 790 30 89 lub adresem e-mail: wz@kruksa.pl. 

mailto:wz@kruksa.pl
mailto:wz@kruksa.pl
mailto:wz@kruksa.pl
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Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki KRUK S.A 

„Regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej”, dookreślający zasady udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
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Regulamin 

zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.  

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

 
1. Zgodnie z art. 4065 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik może 

brać udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej.  

2. Udział w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej obejmuje w szczególności: 

a. dwustronną komunikację Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika z Walnym 
Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym, 

b. wykonywanie przez Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad 
Walnego Zgromadzenia 

c. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia do Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika w 
czasie rzeczywistym 

3. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt. 2, następuje za pośrednictwem 

dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Platforma informatyczna umożliwia  

komunikację, o której mowa w pkt. 2 lit. a. za pomocą komunikatora tekstowego. 

4. Akcjonariusze lub ich Pełnomocnicy korzystający z możliwości udziału w Walnym 

Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą 

wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru 

transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu 

podczas obrad Walnego Zgromadzenia, powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji 

w wykorzystywanych łączach. 

5. Do komunikacji Spółki z Akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 

zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący 

adres poczty elektronicznej Spółki: wz@kruksa.pl . 

6. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu 

zobowiązany jest zgłosić Spółce taki zamiar zgodnie z wymogami  określonymi w niniejszym 

Regulaminie oraz spełnić określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu wymagania 

techniczne. 

7. Najdalej na pięć dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, do godziny 15:00, 

Akcjonariusz zobowiązany jest przesłać Spółce na adres wskazany w pkt. 5.: 

a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o 

zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym  

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie”), 

b. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - skan dokumentu 

potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację Akcjonariusza, 

ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL. 

W przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie 

będącą osobą prawną - skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego 

dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego 

podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów 

sporządzony jest w języku innym niż język polski wymagane jest tłumaczenie 

mailto:wz@kruksa.pl
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wymienionych wyżej dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza 

przysięgłego. 

c. w przypadku ustanowienia przez Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu 

zdalnie Pełnomocnika - skan dokumentu pełnomocnictwa oraz skan dokumentu 

tożsamości Pełnomocnika w zakresie, który umożliwi identyfikację Pełnomocnika, ze 

wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL. 

d. w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopię aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych 

informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, o której mowa 

w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 

oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z 

kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub 

innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub 

przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika,  

8. Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz 

Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, dokona weryfikacji 

uprawnień danego Akcjonariusza, który przesłał Spółce wypełnione Oświadczenie. W celu 

przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem 

lub jego Pełnomocnikiem wykorzystując do tego celu dane kontaktowe wskazane w 

Oświadczeniu. 

9. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Spółka wystąpi do Akcjonariusza z 

żądaniem ich usunięcia na drodze korespondencyjnej, a w przypadku ich niewyjaśnienia w 

wyznaczonym terminie, Spółka odmówi Akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, 

umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, zawiadamiając o tym Akcjonariusza w formie mailowej, na adres 

email wskazany w Oświadczeniu. 

10. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnego udzielonego 

pełnomocnictwa, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego Pełnomocnikowi, nie później niż 

na dwa dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, na podany przez Akcjonariusza 

w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się 

do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wraz z loginem i hasłem startowym 

służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie 

stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą 

zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu 

wskazany w Oświadczeniu. 

11. Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza do platformy informatycznej 

dedykowanej do udziału zdalnego w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej 

platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą 

Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób 

opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym. 

12. Nie później niż na jeden dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, w dniu i w godzinach 

wskazanych w instrukcji, o której mowa w punkcie 11, Akcjonariusze i ich Pełnomocnicy będą 

mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania platformy informatycznej 

dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, jak również kompatybilności tej 

platformy z używanym przez siebie w tym celu sprzętem komputerowym, 

oprogramowaniem tego sprzętu oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w 

trakcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz zapoznać się z zasadami funkcjonowania 
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platformy. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik będzie miał w trakcie przeprowadzanych 

testów zapewnione wsparcie techniczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów 

pod numerem telefonu udostępnionym wraz z instrukcją dotyczącą sposobu 

zarejestrowania się do platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez link dostępowy 

wysłany mailem z adresu Spółki wymienionego w pkt. 5 niniejszego Regulaminu. 

13. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub 

działania platformy w trakcie trwania obrad walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz lub jego 

Pełnomocnik będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego na 

godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia i działającego do chwili zakończenia 

obrad lub też zgłosić te problemy drogą korespondencyjną na adres Spółki wz@kruksa.pl. 

14. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, komunikowania się z Walnym 

Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad, a także związane z niewłaściwym lub 

nieautoryzowanym udostępnieniem login-u lub hasła leży wyłącznie po stronie 

Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej 

odpowiedzialności. 

15. Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem, jak i ze Spółką za pośrednictwem sytemu 

umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, jak również poprzez adres email Spółki wymieniony w pkt. 5 

niniejszego Regulaminu, musi być prowadzona wyłącznie w języku polskim. 

16. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik, w przypadku korzystania ze wszystkich możliwości 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej wymienionych w pkt. 2 lit. a,b,c, ma takie same prawa do zabierania głosu, 

zgłaszania wniosków i swoich projektów uchwał, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do 

podjętych uchwał jak Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik będący fizycznie obecny na sali obrad 

Walnego Zgromadzenia.  

17. Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obowiązują takie same zasady 

procedowania punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia jak Akcjonariuszy lub ich 

Pełnomocników będących fizycznie obecnych na sali obrad Walnego Zgromadzenia. 

18. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne, jak również sporne zaistniałe w trakcie 

trwania obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w nim Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika 

zdalnie, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące. 

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie zapisy 

Statutu Spółki, ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz zasady określone w Ogłoszeniu o 

zwołaniu Walnego Zgromadzenia.  

mailto:wz@kruksa.pl
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Załącznik nr 1 

 

Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w 
Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. 

 

 
1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej należy dysponować:  

a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość 
w czasie korzystania z platformy),  

b. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą 
systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek:  
Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do 
pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet 
Explorer. Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to 
ustawienia standardowe przeglądarek).  

 

2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować 
utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźniać przekaz 
lub uniemożliwić oddanie głosów.  
 

3. W czasie korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych 
aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez 
platformę.  
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Załącznik nr 2 

Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany(a),……………………………………………………………………………………………… 

będąc Akcjonariuszem/reprezentując Akcjonariusza* Spółki: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki 

zwołanym na dzień………………………………………………… zdalnie, przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
w tej formie osobiście* 

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

w tej formie poprzez pełnomocnika* 

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają 

przedłożone Spółce dokumenty oraz że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej 

formie osobiście.* 

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają 

przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej 

formie poprzez Pełnomocnika.* 

 

Oświadczam, że będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z liczbą 

akcji:………………… słownie: 

………………………………………………………………………………………………………,  

która zostanie wykazana w rejestrze akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w 

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. 

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału 

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji 
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elektronicznej. 

Dane Akcjonariusza/Osoby reprezentującej* Akcjonariusza 

upoważnionego/upoważnionej* do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………........... 

Adres: …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

PESEL: …………………………………………………………………… 

Nr dowodu osobistego/paszportu* :……………………………………………                                                                                  

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania login-u:  

…………………………………………  

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do login-u:………………………………………………….   

 
Podpis(y) Akcjonariusza/Osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza*: 
 
 

 

             imię i nazwisko (funkcja) imię i nazwisko (funkcja) 

 

 

             miejscowość i data miejscowość i data 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


