
Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy 

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY  
DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 
wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku. 
 

Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
oraz szczegółowy porządek obrad 

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 6 tytuł III ust. 4/a 
Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwołuje na 
dzień 12 grudnia 2019 roku, na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy („NWZA”, „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się  
w Warszawie, w lokalu CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNEGO JUPITER przy  
ul. Towarowej 22 (wejście A, II piętro). 
 
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

ważności i zdolności do podejmowania uchwał 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych 

akcji Arcus Spółki Akcyjnej oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. 

6. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia ma ponieść Arcus Spółka Akcyjna. 

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad     
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 
na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia  
tj. do dnia 21 listopada 2019 roku.  Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt 
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na 
piśmie w siedzibie Spółki, w Warszawie na ul. Kolejowej 5/7 lub w postaci elektronicznej  
i przesłane na następujący adres: inwestorzy@arcus.pl. 

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał 
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Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce 
na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy 
z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na 
piśmie w siedzibie Spółki, w Warszawie na ul. Kolejowej 5/7 lub w postaci elektronicznej  
i przesłane na następujący adres: inwestorzy@arcus.pl. 

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania 
oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej  
i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci 
elektronicznej (bez konieczności opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Formularze stosowane 
podczas głosowania przez pełnomocnika są dostępne od dnia publikacji niniejszego 
ogłoszenia, w lokalu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.arcus.pl (w sekcji Relacje 
Inwestorskie/Walne Zgromadzenie), przy czym Spółka nie nakłada obowiązku korzystania  
z tych formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika; posłużenie się formularzem nie 
jest warunkiem ważności pełnomocnictwa.  
 
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą 
elektroniczną na adres inwestorzy@arcus.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była 
skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa 
powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, 
nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja  
o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, 
z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, 
na którym prawa te będą wykonywane. 

Spółka 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 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 udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę  
dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA. 
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Spółka zwraca uwagę, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi 
wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zalecane jest,  
aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została 
przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NZWZA, bowiem nie można 
zagwarantować, że Spółka będzie w stanie zweryfikować fakt dokonania powyższych 
czynności w dniu NWZA. 
 
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać  
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego  
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoby 
niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym 
przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być 
przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.  
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą 
fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego 
akcjonariusza rejestru. 

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest członek 
Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki bądź członek organów  
lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji 
tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić 
akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu 
interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w tym przypadku wyłączone. 
Pełnomocnik, o którym mowa w akapicie poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcjami 
udzielonymi przez akcjonariusza.  

Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie 
z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. 

Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub zdalnie przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej 

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub 
zdalnie  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 



Równocześnie Spółka rekomenduje obsługę NWZ przez System Elektronicznego Zliczania 
Głosów. Przy czym dostawca usługi może działać wyłącznie na podstawie stosownej umowy 
podpisanej ze Spółką. 

Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Dniem Rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest 
dzień 26 listopada 2019 roku. („Dzień Rejestracji”). 

Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. 

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż 
po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w 
pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 27 listopada 2019 
roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu będą tylko osoby, które: 

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 26 listopada 2019 roku  

oraz  

b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 13 listopada 2019 roku i nie później niż w dniu 27 
listopada 2019 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych  
o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w  walnym zgromadzeniu. 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA, sporządzona zgodnie z art. 407  
§ 1 K.s.h., wyłożona będzie do wglądu w lokalu Spółki  przy ul. Kolejowej 5/7,  
01-217 Warszawa Biuro Zarządu, w godz. 9.00 – 16.00, przez trzy dni robocze  
przed terminem NWZA, tj. począwszy od dnia 9 grudnia 2019 roku. Tam też udostępnione 
będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie  
i na zasadach przewidzianych K.s.h. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy  
w lokalu Spółki wskazanym w akapicie poprzedzającym oraz żądać odpisu tej listy  
za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy 
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, 
podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. 

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem 
obrad w terminie tygodnia przed NWZA, tj. począwszy od dnia 5 grudnia 2019 roku.  

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZA proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie 
karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. 



W celu zapewnienia sprawnego przebiegu NWZA, akcjonariusze oraz osoby reprezentujące 
akcjonariuszy są proszeni o posiadanie aktualnych dokumentów tożsamości. 
 

Dostęp do dokumentacji 

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał  będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki 
od dnia zwołania NWZA, zgodnie z art. 4023 § 1 K.S.H. 

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych  
do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 
przed terminem NWZA będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie  
po ich sporządzeniu. 

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki będą udostępniane 
akcjonariuszom na stronie internetowej www.arcus.pl. 
 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem walnego 
zgromadzenia 
 
Administrator danych. 
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), 
administratorem Państwa danych osobowych jest ARCUS S.A.  
Nasze dane kontaktowe: 01-217 Warszawa , ul. Kolejowa 5/7, tel. +48 22 536 08 00, e-mail: 
arcus@arcus.pl 
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych 
osobowych akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób 
uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz danych 
osobowych ujawnianych w trakcie Walnego Zgromadzenia. 
Kontakt w sprawie ochrony danych.  
Prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: rodo@arcus.pl . 
Cele przetwarzania danych.  
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu: 
- przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i wykonania ciążących na Spółce obowiązków 
prawnych wynikających m.in. z przepisów Kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności 
prowadzenia list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienia 
głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw 
w stosunku do Spółki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”, 
- umożliwienia kontaktu z uczestnikami Walnego Zgromadzenia oraz weryfikacji ich 
tożsamości (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie usprawiedliwiony 
interes”, 
- ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Walnym Zgromadzeniem 
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie usprawiedliwiony interes”. 
Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie spółek handlowych oraz danych 
umożliwiających weryfikację tożsamości uczestników Walnego Zgromadzenia jest niezbędne 
do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne 
do umożliwienia kontaktu ze Spółką za pomocą poczty elektronicznej. 



Zakres danych.  
Będziemy przetwarzać: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń, numer 
PESEL, nr i serię dowodu osobistego, nr telefonu, nr NIP (w przypadku osób fizycznych 
działających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), dane zawarte na 
pełnomocnictwach, dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień (takie jak: liczba, 
rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów), dane osobowe ujawniane w trakcie 
Walnego Zgromadzenia, a także – w przypadkach kontaktu ze Spółką drogą elektroniczną – 
adres poczty elektronicznej. 
Czas przetwarzania danych. 
 Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. 
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 
- okres niezbędny do przeprowadzenia Zgromadzenia, 
- czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, 
- czas po którym przedawnią się roszczenia związane ze Zgromadzeniem. 
Odbiorcy danych. 
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy 
przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, 
w tym: podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. naszym dostawcom usług 
technicznych, a także innym akcjonariuszom. 
Uprawnienia.  
Mogą Państwo złożyć do Spółki wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację  
o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych); sprostowanie danych, gdy są one 
nieprawidłowe; usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od 
praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 
przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie 
uzasadniony interes. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych 
narusza przepisy prawa. 
Źródło pochodzenia danych.  
Państwa dane osobowe możemy otrzymać od podmiotów prowadzących depozyt papierów 
wartościowych, a także od akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli. 


