OGŁOSZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
CORELENS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O ZWOŁANIU NADNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd spółki pod firmą CORELENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Modlińska
190, 03-119 Warszawa) („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000499608,
działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.
4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
(„NWZ”), które rozpocznie się o godz. 12:00 w Olsztynie (adres: ul. Lubelska 34, 10-409 Olsztyn;
siedziba spółki pod firmą Zortrax S.A.) z następującym porządkiem obrad:
1.

Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.

Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

4.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6.

Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7.

Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką Zortrax S.A. z
siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 r., sprawozdania Zarządu z dnia 30 września 2020
roku sporządzonego dla celów połączenia, opinii biegłego z dnia 15 stycznia 2021 r. z badania
planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły
między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie: połączenia spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie ze spółką pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie w trybie art. 492 §
1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia
Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z
połączeniem.

9.

Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu Spółki (stosownie do art. 402 § 2 KSH)
Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 -2 Statutu Spółki:
„§ 2
1. Spółka działa pod firmą: CORELENS Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: CORELENS S.A.”
Proponowane brzmienie § 2 ust. 1 -2 Statutu Spółki:
„§ 2
1. Spółka działa pod firmą: ZORTRAX Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: ZORTRAX S.A.”

Strona 1 z 9

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
„§ 3
1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
„§ 3
1. Siedzibą Spółki jest Olsztyn”
Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu Spółki:
„§ 4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)
uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
2)
leśnictwo i pozyskiwanie drewna,
3)
rybactwo,
4)
produkcja artykułów spożywczych,
5)
produkcja napojów,
6)
produkcja wyrobów tekstylnych,
7)
produkcja odzieży,
8)
produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,
9)
produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze
słomy i materiałów używanych do wyplatania,
10) produkcja papieru i wyrobów z papieru,
11) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
12) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
13) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych,
14) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
15) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
16) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
17) produkcja urządzeń elektrycznych,
18) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
19) produkcja mebli,
20) pozostała produkcja wyrobów,
21) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
22) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
23) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
24) handel
detaliczny,
z
wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi,
25) transport lądowy oraz transport rurociągowy,
26) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
27) działalność pocztowa i kurierska,
28) zakwaterowanie,
29) działalność usługowa związana z wyżywieniem,
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)

działalność wydawnicza,
działalność
związana
z
produkcją
filmów,
nagrań
wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana,
działalność usługowa w zakresie informacji,
finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
badania naukowe i prace rozwojowe,
reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
wynajem i dzierżawa,
działalność związana z zatrudnieniem,
edukacja,
opieka zdrowotna,
działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
pozostała indywidualna działalność usługowa,
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne
potrzeby,
organizacje i zespoły eksterytorialne,
pozostałe pośrednictwo pieniężne,
pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych,
pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
działalność szpitali,
praktyka lekarska,
pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
działalność holdingów finansowych,
działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
leasing finansowy,
pozostałe formy udzielania kredytów,
zarządzanie rynkami finansowymi,
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych.”

Proponowane brzmienie § 4 Statutu Spółki:
„§ 4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
b) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z);
c) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z
tych materiałów (PKD 28.96.Z);
d) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
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e) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i
samolotów (PKD 46.14.Z);
f) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
g) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
h) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD
47.91.Z);
i) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2);
k) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych (PKD 72.19.Z);
l) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
m) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 74.90.Z);
n) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 74.90.Z);
o) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
p) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
q) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
r) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD 85.59.B);
s) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
t) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
(PKD 63.11.Z);
u) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z).”
Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 348.500 PLN (trzysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych)
i dzieli się na 3.485.000 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
„§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.542.250 PLN (jedenaście milionów pięćset czterdzieści dwa
tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 115.422.500 (sto piętnaście milionów czterysta
dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji, w tym:
a) 3.485.000 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
b) 111.937.500 (sto jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji
zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.
I. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa
głosu:
1. Zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16
(szesnaście) dni przed datą NWZ („Dzień Rejestracji”) tj. na dzień 14 kwietnia 2021 r.
W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze
zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu
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rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 15 kwietnia
2021 r.) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie
powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 [3] § 3 Kodeksu spółek handlowych
tj.:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2) liczbę akcji;
3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, tj. kod ISIN nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki;
5) wartość nominalną akcji;
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
8) cel wystawienia zaświadczenia;
9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą
sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli
są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Lista
Akcjonariuszy”), zawierająca nazwiska i imiona, liczbę akcji oraz liczbę przysługujących głosów na
Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH oraz podpisana przez Zarząd zostanie
wyłożona w lokalu Zarządu Spółki (ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa) na trzy dni powszednie przed
dniem odbycia Zgromadzenia (tj. w dniach 27 kwietnia 2021 r. – 29 kwietnia 2021 r.) w godzinach od
9:00 do 16:00.
Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem
kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych
do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres
poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Powyższe żądanie powinno zostać
przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@corelens.pl). Do żądania powinny zostać
dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego
imieniu.
2.

Dokumentacja dot. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma prawo do
uzyskania pełnego tekstu dokumentacji oraz projektów uchwał (w formie papierowej) w siedzibie
Spółki w Warszawie (ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa) do dnia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w dni powszednie w godzinach 9.00-16.00.
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Ponadto pełna dokumentacja zostanie zamieszczona w formie elektronicznej na stronie internetowej
Spółki www.corelens.pl w zakładce Dla Inwestorów, na której będą też dostępne wszelkie informacje
dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, będą dostępne na stronie internetowej Spółki
niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Wszelką korespondencję dotyczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy kierować na
adres: ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres wza@corelens.pl
3.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21
(dwadzieścia jeden) dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9
kwietnia 2021 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres
poczty elektronicznej: wza@corelens.pl
W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów
potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:
(i)

zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status akcjonariusza Spółki,
posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną
dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;

(ii)

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu
potwierdzającego tożsamość akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport;

(iii)

w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego
rejestru;

(iv)

w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia
dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba
fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym
terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 12 kwietnia 2021 r.), ogłosi zmiany
w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionych Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w
sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres wza@corelens.pl) projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Spółka niezwłocznie ogłosi takie projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.corelens.pl.
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W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów
potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:
(i)

zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status Akcjonariusza
Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną
dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;

(ii)

w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu
potwierdzającego tożsamość akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport;

(iii)

w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego
rejestru;

(iv)

w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia
dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba
fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zadawania pytań:
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Każdy z akcjonariuszy uprawniony jest do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez
pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie
elektronicznej oraz sposób weryfikacji takiego pełnomocnictwa oraz formularze stosowane
podczas głosowania przez pełnomocnika:
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może
reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych
na każdym z rachunków.
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z
zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412 [2] § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu,
członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od
Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi należy przedłożyć nieprzerwany
ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych
pełnomocników.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub
członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do
reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
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akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga
udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej
nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w formie
elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@corelens.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i
mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych
osób). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać jego zakres, tj.
wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej
Akcjonariusz przesyła zeskanowane pełnomocnictwo, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu
umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika.
W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z
właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w
imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce
organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność do czynności prawnych, Akcjonariusz
dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego
dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.
W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone
w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.
Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w
szczególności: (i) datę i godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie
poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób
uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności
uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w
stosownych rejestrach.
W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych
pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu
numerów telefonu wskazanych przez Akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu
weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.
Pełnomocnik obowiązany jest przedłożyć na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginał
udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w
formie elektronicznej oraz okazać dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.
Każdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód
osobisty lub paszport umożliwiający jego identyfikację, zaś przedstawiciel lub pełnomocnika
Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną powinien
przedłożyć dodatkowo odpis z właściwego rejestru, aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub
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inne odpowiednie dokumenty korporacyjne potwierdzające umocowanie
Akcjonariusza lub do udzielenia pełnomocnictwa, i pełnomocnictwa.

do

reprezentacji

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego
określone w art. 402 [3] § 3 KSH dane, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.corelens.pl w
zakładce Dla Inwestorów.
7. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
8. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
9. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
10. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji
Spółki wszystkich emisji wynosi 3.485.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A uprawniających do
wykonywania 3.485.000 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
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