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OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI POD FIRMĄ HERKULES S.A. 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 

Zarząd spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Annopol 5,  

03-236 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000261094 (dalej jako: „Spółka” lub 

„Herkules S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych 

(dalej jako: „KSH”) zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

na dzień 18 sierpnia 2020 r., na godzinę 10:00, w Warszawie, w Hotelu Partner przy ulicy Marywilskiej 

16, 03-228 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), z następującym 

porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.  

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał.  

5. Przyjęcie porządku obrad.  

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 

31 grudnia 2019 roku. 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.   

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. 

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules w 

2019 roku.   

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Herkules S.A. z działalności w 2019 

roku. 

11. Pokrycie straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.  

12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 

2019 roku.  

13. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 

obowiązków w 2019 roku. 

14. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 

15. Przyjęcie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 

16. Przyjęcie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 

17. Zmiany w Statucie Spółki. 

18. Zamknięcie obrad.  

 

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI 

Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały 

przedmiocie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie zmian w 

Statucie Spółki polegających na: 

 

1. dokonaniu w § 6 Statutu Spółki następujących zmian polegających na:  

1) zastąpieniu dotychczasowej treści punktu 20:  
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„20) PKD 80.2- Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,” 

treścią następującą:  

„20) PKD 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,” 

2) zastąpieniu dotychczasowej treści punktu 25:  

„25) PKD 74.1 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,” 

treścią następującą: 

„25) PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,” 

3) zastąpieniu dotychczasowej treści punktów 38-41:  

„38) PKD 61.1- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 

39) PKD 61.2 – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej,  

40) PKD 61.3 – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,  

41) PKD 61.9 – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,” 

treścią następującą: 

„38) PKD 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,  

39) PKD 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej,  

40) PKD 61.30.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,  

41) PKD 61.90.Z – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,” 

 

2. zastąpieniu dotychczasowej treści § 12 ust. 1 Statutu Spółki: 

„Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.”  

treścią następującą: 

„Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.” 

 

3. dokonaniu w § 13 Statutu Spółki: 

1) skreślenia punktu 9 o następującej treści: 

„uchwalanie kierunków działalności Spółki,” 

2) skreślenia punktu 15 o następującej treści: 

„uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,” 

 

4. zastąpieniu dotychczasowej treści § 16 ust. 3 Statutu Spółki: 

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.” 

treścią następującą: 

„Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.” 
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5. zastąpieniu dotychczasowej treści § 17 Statutu Spółki:  

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w 

szczególności:  

1) ocena sprawozdań, o których mowa w § 13 pkt. 1), w zakresie ich zgodności z księgami i 

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału 

zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego 

pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,  

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów,  

3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów, 

4) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu w tym Prezesem i 

Wiceprezesami,  

5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 

Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na 

okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków 

Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą 

sprawować swoich czynności,  

6) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,  

7) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.” 

 

treścią następującą:  

„1.    Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności.  

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu do 

kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu, 

2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, 

3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 

Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy 

miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, 

złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 

4) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet), 

5) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości 

przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej 

czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o 

charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza 

się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za 

okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających 

na świadczeniu usług, prac, robót lub realizowaniu dostaw w ramach bieżącej działalności 

gospodarczej Spółki oraz dokonywaniu zakupów towarów lub usług służących bezpośrednio 

do świadczenia usług, prac, robót lub realizowania dostaw przez Spółkę, 
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6) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń (w szczególności zastawów, zastawów 

rejestrowych) na majątku Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest 

zabezpieczenie przekracza 5.000.000 (pięć milionów) złotych, 

7) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej 

5.000.000 (pięć milionów) złotych, 

8) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek 

udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek, a 

także nabywanie instrumentów finansowych, 

9) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań 

finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, 

10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,  

11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego 

lub udziału w nieruchomości, 

12) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,  

13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

14) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych, 

15) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, 

16) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki, 

17) poręczenie przez Spółkę za zobowiązania osób trzecich.” 

 

6. skreśleniu § 18 Statutu Spółki o następującej treści: 

„Uchwały Rady Nadzorczej ponadto wymaga:  

1) poręczenie przez Spółkę za zobowiązania osób trzecich, 

2) skreślony,  

3) powołanie prokurenta.” 

 

7. dokonaniu w § 19 Statutu Spółki: 

1) zastąpienia dotychczasowego brzmienia ustępów 4 i 5: 

„4.    Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój 

głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie 

nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej.  

5.     Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 

członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.” 

 

treścią następującą: 
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„4.   W posiedzeniu Rady Nadzorczej członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej 

mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem 

innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku 

obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy 

członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa 

członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować 

uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których 

wymagane jest głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi 

sprzeciwu.” 

 

2) skreśleniu ustępu 6 o następującej treści: 

„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy powołania członka Zarządu w tym 

Prezesa i Wiceprezesów oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu w tym 

Prezesa i Wiceprezesów” 

 

3) zastąpieniu dotychczasowej treści ustępu 7:  

„Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółową organizację 

i sposób działania Rady Nadzorczej.” 

treścią następującą:  

„Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej 

organizację i sposób wykonywania czynności.” 

 

8. zastąpieniu w § 21 Statutu Spółki dotychczasowej treści ustępów 2 i 3: 

„2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.  

3. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu, określający szczegółową organizację i sposób 

działania Zarządu.”  

 

treścią następującą: 

„2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 

3.   Zarząd Spółki może uchwalić Regulamin Zarządu określający szczegółową organizację i sposób 

działania Zarządu. Regulamin Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. ” 
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INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY 

 

I. UPRAWNIENIA AKCJONARIUSZY 

 

Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co 

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt 

uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi 

Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 28 lipca 2020 r. 

Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: 

zmiany.wza@herkules-polska.pl, bądź w formie pisemnej na adres Spółki: Herkules S.A., ul. 

Annopol 5, 03-236 Warszawa. Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi 

formalne, Spółka jest obowiązana niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed 

wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 31 lipca 2020 r. ogłosić zmiany w porządku obrad 

wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie następuje w sposób 

właściwy dla zwołania ZWZ. 

Do powyższego żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że 

osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe 

obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w 

imieniu Akcjonariusza, w tym: 

 w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza 

albo 

 w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 

fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu 

lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do 

reprezentowania Akcjonariusza; lub 

 w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu 

pełnomocnictwa podpisana przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego 

urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika 

 

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 

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

wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Ponadto, na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co 

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają 

zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: zmiany.wza@herkules-polska.pl, bądź w 

formie pisemnej na adres Spółki: Herkules S.A., ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa. Jeżeli zgłoszenie 

spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka niezwłocznie ogłasza 
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projekty uchwał zgłoszone przez uprawnionego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy na stronie 

internetowej Spółki pod adresem http://herkules-polska.pl/walne-zgromadzenia. 

 

Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba 
zgłaszająca jest Akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu 
realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego 
Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu 
akcjonariusza, w tym: 

 w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, 

paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza 

albo 

 w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób 

fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu 

lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do 

reprezentowania Akcjonariusza; lub 

 w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu 

pełnomocnictwa podpisana przez Akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego 

urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika. 

.  

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 

do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Niezależnie od powyżej opisanych uprawnień, z mocy art. 401 § 5 KSH, każdy Akcjonariusz może 

podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz projekty uchwał powinny być 

przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz 

z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

 

II.  WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać przysługujące mu 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może 

uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika  

z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 3 KSH). Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, 

jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 4 KSH). Pełnomocnik może reprezentować 

więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza (art. 412 § 5 

KSH). Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić 

oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku (art. 412 

§51 KSH). Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 

wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji 

zapisanych na każdym z rachunków (art. 412 § 6 KSH). 

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na ZWZ. Jeżeli pełnomocnikiem 

na ZWZ ma być członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub 

członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może 

http://herkules-polska.pl/walne-zgromadzenia


8 

 

upoważniać go do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek 

ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia 

konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący 

członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub 

członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z 

instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza (art. 4122 § 1 – 4 KSH). 

 

III. SPOSÓB I FORMA UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA ORAZ IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA 

Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa 

głosu wymaga udzielenia na piśmie (forma pisemna pod rygorem nieważności  zob. art. 4121 § 1 

KSH) lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie 

wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres pełnomocnictwo.wza@herkules-polska.pl w terminie 

umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając 

dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf.” lub „jpg” (lub innym formacie pozwalającym na jego 

odczytanie przez Spółkę) podpisany przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych 

niż osoby fizyczne przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. 

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do 

zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć 

następujące załączniki w formacie „pdf.” lub „jpg” (lub innym formacie pozwalającym na jego od-

czytanie przez Spółkę): 

 w przypadku pełnomocnika oraz Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego 

osobą fizyczną – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość odpowiednio pełnomocnika lub Akcjonariusza; albo 

 w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – skan 

odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby 

fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza (odpis z rejestru wskazujący 

osoby upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie wystawienia pełnomocnictw(a) oraz 

ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

Ponadto Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za 

pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego 

pełnomocnikiem. 

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Spółka może podjąć 

odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja 

może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do 

Akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka 

zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas 

weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa 

i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. 

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być 

przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz 

z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o 

odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu 
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pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych 

wobec Spółki. 

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez 

pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, 

dokumentów służących jego identyfikacji (zobacz punkt IV.). 

Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę jego udzielenia i własnoręczny podpis 

mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i 

nazwisko, nr i seria dowodu osobistego / innego dowodu tożsamości; dla podmiotów prawnych: 

firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru; w przypadku pełnomocnictwa wysłanego 

drogą elektroniczną również numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. 

mocodawcy i pełnomocnika). Pełnomocnictwo powinno również wskazywać liczbę akcji, z których 

wykonywane będzie prawo głosu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie 

internetowej http://herkules-polska.pl/walne-zgromadzenia udostępnia do pobrania formularze 

stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania 

pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania 

pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że 

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z 

wykorzystaniem tej formy. 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane 

najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZ, tj. do końca dnia 17 sierpnia 2020 r. 

 

IV. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA W DNIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA  

Niezależnie od powyższego, celem identyfikacji odpowiednio Akcjonariusza lub pełnomocnika, 

Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji  

 sporządzaniu listy obecności na ZWZ: 

 w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będącego 

osobą fizyczną – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza lub inny podmiot uprawniony do urzędowego poświadczania dokumentów, 

dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość odpowiednio Akcjonariusza lub pełnomocnika; albo 

 w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż 

osoba fizyczna – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza lub inny podmiot uprawniony urzędowego poświadczania dokumentów, odpisu  

z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej 

(osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na ZWZ lub przy udzielaniu 

pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby 

upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie ZWZ albo odpis z właściwego rejestru 

wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie wystawienia 

pełnomocnictw(a) oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

Ponadto, w celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na ZWZ, Spółka zastrzega sobie 

prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności: 

 w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub 

innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo 

 w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania 

za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu 

http://herkules-polska.pl/walne-zgromadzenia
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potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania 

pełnomocnika na ZWZ (to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do 

reprezentacji Spółki w dacie ZWZ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). 

W przypadku, w którym powyższe dokumenty będą sporządzone w językach obcych, winny one 

być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.  

 

V.  BRAK MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA / WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU / WYPOWIADANIA SIĘ W 

TRAKCIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 

DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ  

Spółka nie przewiduje możliwości:  

1) uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,  

2) wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,  

3) wykonywania prawa głosu na ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

ani drogą korespondencyjną. 

 

VI. PRAWO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w ZWZ Spółki mają osoby będące 

Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – tzw. record 

date), tj. na dzień 2 sierpnia 2020 roku. 

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 

przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w 

dniu rejestracji uczestnictwa. 

Podmioty będące Akcjonariuszami Spółki, w celu uzyskania prawa uczestnictwa w ZWZ, powinny 

zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenie to 

wydaje podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. 

Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po 

ogłoszeniu zwołania ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 

uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 3 sierpnia 2020 roku. 

Wobec powyższego Spółka zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą osoby, które: 

1) były akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa, tj. w dniu 2 sierpnia 2020 roku  

oraz 

2) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w dniu 3 

sierpnia 2020 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o 

wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu lub osoby, które były uprawnione z akcji imiennych lub świadectw 

tymczasowych, a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli byli 

wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa. 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki  

w Warszawie przy ulicy Annopol 5, 03-236 Warszawa, na 3 (trzy) dni powszednie przed dniem 

odbycia ZWZ, tj. w dniach 13 sierpnia 2020 r., 14 sierpnia 2020 r. i 17 sierpnia 2020 r. w godzinach 

od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą 

elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w 

postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@herkules-polska.pl. 

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani załączyć do niego 
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dokumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (zobacz wymogi opisane w punkcie IV.). 

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być 

przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem 

przysięgłym na język polski. 

 

VII. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZWYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA 

Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał, a także 

informacje dotyczące ZWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod 

adresem www.herkules-polska.pl/walne-zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej 

Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, będą dostępne na stronie internetowej 

Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. 

Korespondencja związana z ZWZ powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: 

sekretariat@herkules-polska.pl. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką w 

ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji dokumenty wymagane przez Spółkę jako 

załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (zobacz 

wymogi opisane w punkcie IV). 

Korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być 

przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z tłumaczeniem 

przysięgłym na język polski.  

Jednocześnie Spółka informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się 

przepisy KSH oraz Statutu Spółki. 

 

VIII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

Spółka, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuje, iż: 

1) administratorem danych osobowych Akcjonariuszy Spółki oraz ich pełnomocników jest 

Spółka, tj. Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa; 

2) kontakt ze Spółką jest możliwy pisemnie na adres wskazany w pkt 1 powyżej oraz mailowo na 

adres: sekretariat@herkules-polska.pl;  

3) dane osobowe Akcjonariuszy i ich pełnomocników przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb:  

a) prawidłowej realizacji stosunku prawnego pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem 

i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce z tym związanych, w tym 

prawidłowego przeprowadzenia ZWZ Spółki i ustalenia osób uprawnionych do wzięcia w 

nim udziału (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi przez Spółkę, 

przy czym prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest umożliwienie ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO); 

4) Spółka przetwarza dane Akcjonariuszy i pełnomocników wymienione w niniejszym ogłoszeniu 

oraz inne dane przekazane przez Akcjonariusza lub pełnomocnika w treści pełnomocnictwa 

(dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe);  

http://www.herkules-polska.pl/walne-zgromadzenia
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5) dane osobowe Akcjonariusza oraz jego pełnomocników będą przetwarzane przez Spółkę 

przez okres, w którym danemu Akcjonariuszowi przysługuje status Akcjonariusza w Spółce, a 

następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunku 

prawnego pomiędzy Akcjonariuszem a Spółką, przy czym dane osobowe zawarte na listach 

Akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach przechowywane są przez okres 

istnienia Spółki; 

6) Akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

7) Akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych  gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza 

przepisy RODO; 

8) Spółka może powierzyć innemu podmiotowi (w szczególności podmiotom świadczącym na 

rzecz Spółki usługi prawne, księgowe, związane z organizacją zgromadzenia, administracyjne, 

informatyczne, archiwizacyjne, pocztowe lub kurierskie) przetwarzanie danych osobowych 

Akcjonariuszy i ich pełnomocników w celach i w zakresie związanym z organizacją i 

przeprowadzeniem ZWZ; 

9) podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy KSH oraz konieczne do celów 

określonych w punkcie 3 powyżej, a także dla sporządzenia oraz przekazania uprawnionym 

organom ewentualnie innemu Akcjonariuszowi listy osób uprawnionych do uczestnictwa w 

ZWZ oraz do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Akcjonariuszy oraz ich 

pełnomocników, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie choćby częściowo 

nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w ZWZ Spółki. W przypadku 

adresu email oraz numeru telefonu podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

umożliwienia Spółce kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. 


