
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("
10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 
Zgromadzenie odbędzie się 
Sovereign Capital S.A.).  

W związku z powyższym zarz
Zgromadzenia: 

1. Otwarcie Zgromadzenia 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowo
Zgromadzenia 

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad 

5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego 
obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.
z działalności Werth-Holz S.A.
do 30.09.2013 r. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdan
obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

b) Zatwierdzenia sprawozdania z działalno
obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

c) Podziału wyniku finansowego 
30.09.2013 r.; 

d) Udzielenia absolutorium członkom Rady
nich obowiązków w roku obrotowym 
30.09.2013 r.;  

e) Udzielenia absolutorium członkom zarz
obowiązków w roku obrotowym 
30.09.2013 r.; 

f) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z 
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

g) Wyrażenia zgody na ubieganie si
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego 
przez Giełdę Papierów Warto
oraz dematerializacji akcji serii E 

h) w sprawie zmiany Statutu Spółki 

7. Zamknięcie posiedzenia 

 

 

S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 31.03.2014 roku, na godzin
wyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzib

 w lokalu przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie

ższym zarząd Spółki przedstawia planowany porz

ącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowo

Wybór komisji skrutacyjnej 

 

Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za 
ący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. oraz sprawozdania zarz

Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. 

cie uchwał w sprawach: 

Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Werth
ący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.; 

rdzenia sprawozdania z działalności Werth-Holz S.A. w 
cym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.;  

finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 

Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez 
zków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 

Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich 
zków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.20

szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z 
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;  

enia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu 
Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego 

 Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzib
oraz dematerializacji akcji serii E  

w sprawie zmiany Statutu Spółki  

.03.2014 roku, na godzinę 
Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. 

Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki 

d Spółki przedstawia planowany porządek obrad 

cego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania 

Holz S.A. za rok 
oraz sprawozdania zarządu 

ącym okres od 01.01.2012 r. 

-Holz S.A. za rok 

w roku obrotowym 

cy okres od 01.01.2012 r. do 

Nadzorczej Spółki z wykonywania przez 
cym okres od 01.01.2012 r. do 

du Spółki z wykonywania przez nich 
od 01.01.2012 r. do  

szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z 

 o wprowadzenie akcji serii E do obrotu 
Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego 

ciowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie 



I.  Zasady uczestniczenia w Walnym
 
1. Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki mają
datą Walnego Zgromadzenia (dzie
15 marca 2014 roku. 

2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze 
zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien za
ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia
roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictw
nie później niż w dniu 16
papierów wartościowych wystawienia imiennego za
Walnym Zgromadzeniu. Zaś
będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadz
depozyt papierów wartoś
finansowymi. 

3. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i 
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, maj
Zgromadzeniu, jeżeli będą
walnym zgromadzeniu, tj. 15

4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie 
wyłożona w siedzibie Spółki w 
powszednie przed dniem odbyc
godzinach od 9.00 do 17.00 w sekretariacie Spółki. 

5. Akcjonariusz może żądać
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna by
złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki 
należy dołączyć skan świadectwa depozytowego lub za
podmiot prowadzący rachunek papierów warto
Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzaj
jest akcjonariuszem Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni równie
aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów potwierdzaj
reprezentowania tych podmiotów. W przypadku gdy 
pełnomocnika, niezależnie od w/w dokumentów nale
pełnomocnictwa.  

6. Akcjonariusz może uczestniczy
osobiście lub przez pełnomocnika. 

7. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, 
chyba że co innego wynika z tre
więcej niż jednego akcjonariusza i głosowa
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na wi

 

sady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesna

 Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze 
zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcze
ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w 

ż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictw
 w dniu 16 marca 2014 roku – od podmiotu prowadz
ciowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie ucz

Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
ądzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadz

depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 

cjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i 
ytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym 

ż ędą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnict
m zgromadzeniu, tj. 15 marca 2014 roku 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie 
ona w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 27

powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 26-28 marca 2014
godzinach od 9.00 do 17.00 w sekretariacie Spółki.  

ż żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie poczt
ąc adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to mo

i elektronicznej na adres mailowy Spółki ir@werth-holz.eu
świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez 

ący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane
Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że dana osoba fizyczna / prawna 
jest akcjonariuszem Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni równie
aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów potwierdzające uprawnienia do 

entowania tych podmiotów. W przypadku gdy żądanie wystosowane jest przez 
żnie od w/w dokumentów należy dołączyć takż

że uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa
cie lub przez pełnomocnika.  

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, 
e co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik moż

 jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. 
ący akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym 
ce akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed 

 rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze 
nie wcześniej niż po 
ż w dniu 4 marca 2014 

 w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. 
od podmiotu prowadzącego rachunek 

wiadczenia o prawie uczestnictwa w 
wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu 
ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 

wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i 
 prawo uczestniczenia w Walnym 

gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie 
, ul. Szarych Szeregów 27 na trzy dni 

marca 2014 roku w 

 przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą 
Żądanie to może zostać 

holz.eu. Do żądania 
wiadczenia wydanego przez 

ciowych, na którym zapisane są akcje 
e dana osoba fizyczna / prawna 

jest akcjonariuszem Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni również dołączyć 
ące uprawnienia do 

danie wystosowane jest przez 
ą ć także skan dokumentu 

 w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, 
ci pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować 

żdego akcjonariusza. 
 jednym rachunku papierów 



wartościowych może ustanowi
akcji zapisanych na każdym z rachunków.

8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 
głosu wymaga udzielenia go na pi
internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia znajduje si
formularz zawierający wzór pełnomocnictwa a tak
przez pełnomocnika. Posługiwanie si
Akcjonariusza nie jest obligatoryjne. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej należy zawiadomi
elektronicznej na adres 
przypadku skorzystania z formularza do wykonywania głosu przez pełnomocnika Spółka 
nie będzie weryfikowała
instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W zwi
głosowania powinny być przekazane wył

9. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz
elektroniczną na adres Spółki 
skan świadectwa depozytowego lub za
rachunek papierów wartoś
akcjonariusza, potwierdzają
Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni równie
odpowiednich rejestrów potwierdzaj
Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i 
mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego 
pełnomocnictwa.  

10. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika 
odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób 
posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drog
nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez p
obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dokumentów 
służących jego identyfikacji.

11. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki, reprezentuj
dwudziestą kapitału zakładowego pr
spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
lub projekt uchwały dotyczą
złożone zarządowi Spółki (tj. doj
wyznaczonym terminem zgromadze
zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki 
w formie pisemnej na adres:

12. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentuj
kapitału zakładowego mogą
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porz
spraw, które mają zostać wprowadzone do porz

 

że ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z 
żdym z rachunków. 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 
głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Na stronie 
internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia znajduje si

ący wzór pełnomocnictwa a także formularz do wykonywania głosu 
przez pełnomocnika. Posługiwanie się przedmiotowymi formularzami przez 
Akcjonariusza nie jest obligatoryjne. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 

ży zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej na adres ir@werth-holz.eu. Równocześnie zarząd informuje, i
przypadku skorzystania z formularza do wykonywania głosu przez pełnomocnika Spółka 

dzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z 
instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym instrukcje do 

ć przekazane wyłącznie pełnomocnikowi.  

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz
 na adres Spółki ir@werth-holz.eu skan udzielonego pełnomocnictwa oraz 

wiadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadz
rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez 
akcjonariusza, potwierdzające, że dana osoba fizyczna / prawna jest akcjonariuszem 
Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni również dołączyć aktualne odpisy z 
odpowiednich rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentowania tych podmiotów. 

ce zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i 
ę odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego 

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi 
ci za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób 
ę pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów 

ązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporz
ci osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dokumentów 

cych jego identyfikacji. 

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki, reprezentującym, co najmniej jedn
 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia okre

dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierają
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno by

dowi Spółki (tj. dojść do wiadomości Spółki) nie później, ni
wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 10 marca 2014 roku. Żą

one w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ir@werth
mie pisemnej na adres: Werth-Holz S.A., ul. Szarych Szeregów 27, 60

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedn
kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłasza

ce spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
ą zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to mo

 oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 
mie lub w postaci elektronicznej. Na stronie 

internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia znajduje się 
e formularz do wykonywania głosu 

 przedmiotowymi formularzami przez 
Akcjonariusza nie jest obligatoryjne. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 

środków komunikacji 
ąd informuje, iż w 

przypadku skorzystania z formularza do wykonywania głosu przez pełnomocnika Spółka 
 prawo głosu zgodnie z 

zku z powyższym instrukcje do 

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz przesyła drogą 
skan udzielonego pełnomocnictwa oraz 

wiadczenia wydanego przez podmiot prowadzący 
 akcje Spółki posiadane przez 

e dana osoba fizyczna / prawna jest akcjonariuszem 
ą ć aktualne odpisy z 

enia do reprezentowania tych podmiotów. 
ce zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i 

 odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego 

y do akcjonariusza i Spółka nie ponosi 
dy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób 

 elektroniczną w/w dokumentów 
ełnomocnika, przy sporządzaniu listy 

ci osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dokumentów 

ącym, co najmniej jedną 
dania umieszczenia określonych 

danie to, zawierające uzasadnienie 
ądku obrad, powinno być 
źniej, niż 21 dni przed 
roku. Żądanie to może 

ir@werth-holz.eu, bądź 
Holz S.A., ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań.  

cy, co najmniej jedną dwudziestą 
 przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 

dku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
dku obrad. Zgłoszenie to może być 



dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki 
formie pisemnej na adres: 

13. Do żądań i zgłoszeń dokonywanych przez akcjonariuszy nale
depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadz
wartościowych, na którym zapisane s
potwierdzające, że dana osoba fizyczna / prawna jest akcjonariuszem Spółki oraz fakt, 
reprezentuje ona co najmniej jedn
Przedstawiciele osób prawnych powinni równie
odpowiednich rejestrów potwierdzaj
W przypadku gdy żądania i zgłoszenia wystosowane s
od w/w dokumentów należ

14. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłasza
dotyczących spraw wprowadzonych do porz
przedstawione w języku polskim.

15. Zarząd Spółki informuje, iż
dopuszczają możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu 
środków komunikacji elektronicznej jak równie
korespondencyjną. 

16. Pełny tekst dokumentacji, która ma by
projektami uchwał będzie udost
Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

17. Dla sprawnego przebiegu obrad, zarz
około 15 minut przed planowanym terminem rozpocz
uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (akcjonariusze lub 
pełnomocnicy akcjonariuszy) otrzymaj
dowodu tożsamości i podpisaniu list
również okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów potwierdzaj
reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnicy powinny legitymowa
pełnomocnictwa lub odpisem pełnomocnict

  

 

dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki ir@werth
formie pisemnej na adres: Werth-Holz S.A., ul. Szarych Szeregów 27, 60

ń dokonywanych przez akcjonariuszy należy dołą
świadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

ciowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, 
że dana osoba fizyczna / prawna jest akcjonariuszem Spółki oraz fakt, 

reprezentuje ona co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. 
le osób prawnych powinni również dołączyć aktualne odpisy z 

odpowiednich rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentowania tych podmiotów. 
żądania i zgłoszenia wystosowane są przez pełnomocników, niezale
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Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z 
ędzie udostępniony na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje 

Inwestorskie / Walne Zgromadzenia. 

Dla sprawnego przebiegu obrad, zarząd Werth-Holz S.A. prosi uczestników o przybycie 
przed planowanym terminem rozpoczęcia Zgromadzenia. Osoby 

uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (akcjonariusze lub 
pełnomocnicy akcjonariuszy) otrzymają karty do głosowania po okazaniu oryginału 
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pełnomocnictwa lub odpisem pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. 
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