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Treść raportu:

Zarząd PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", "Spółka") przekazuje ogłoszenie o zwołaniu
na dzień 24 czerwca 2021 roku, na godzinę 10:00, w Katowicach, ul. Armii Krajowej 51, Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, w tym Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej ("Regulamin Dotyczący Szczegółowych Zasad).
Niniejszy Regulamin Dotyczący Szczegółowych Zasad, wraz z Regulaminem Walnego Zgromadzenia jest
również dostępny na stronie internetowej Emitenta:
https://www.primetechsa.pl/podstawowe-dokumenty-korporacyjne.
Nadto, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje treść projektów uchwał oraz
dokumentów, które mają być przedmiotem obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Wszelkie
informacje i dokumenty, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie
internetowej Emitenta pod adresem: https://www.primetechsa.pl/relacje-inwestorskie (w zakładce: Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy).
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)
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ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRIMETECH S.A.

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU PRIMETECH S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
1.

Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Zarząd PRIMETECH Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, o kapitale
zakładowym w wysokości 15.609.833,- złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie Art. 399 §1
oraz Art. 4021 w związku z Art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 2 i 4 Statutu
Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRIMETECH S.A.,
które odbędzie się w dniu 24.06.2021 roku, o godz. 10:00,
w PRIMETECH S.A. u. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice,
z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z
następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności
Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego,
sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia
straty za rok obrotowy 2020, a także z oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego
zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie
uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020
oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków
w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje dotyczące
udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMETECH Spółki Akcyjnej.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu – Dzień Rejestracji (Record date).
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych,
tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki PRIMETECH S.A. na szesnaście dni kalendarzowych
przed datą Walnego Zgromadzenia, zwanym „Dniem Rejestracji” (Record date) tj. osoby będące
akcjonariuszami PRIMETECH S.A. w dniu 08.06.2021 roku.
W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych
akcji na okaziciela zgłaszają do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych żądanie
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej
niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po
„Dniu Rejestracji” uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą prawną może uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego
imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub może być udzielone
przez akcjonariusza w postaci elektronicznej (plik PDF). Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej
winno być sporządzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa i nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Uwaga: O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem
poczty elektronicznej kierowanej na adres: wza@primetechsa.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem
elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza).
Spółka zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 421 §3 Kodeksu spółek handlowych istnieje wymóg składania
pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza do księgi protokołów (pełnomocnictwo udzielone w formie
elektronicznej załączane będzie w formie wydruku).
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zawiadomienie
wysyłane do Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno zawierać w załączniku:
▪ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię jego dowodu osobistego, paszportu lub
innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
▪ w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – odpis z KRS lub z innego właściwego rejestru
potwierdzający uprawnienia do reprezentacji danego akcjonariusza.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania
przez niego przy rejestracji obecności w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia:
▪ w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego
urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
▪ w przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną - oryginału lub kopii odpisu z KRS lub z innego
właściwego rejestru potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę
prawnego/adwokata oraz okazania dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
dokumentu tożsamości – potwierdzającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentacji tego
pełnomocnika.

4. Formularz dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Formularz, o którym mowa w art. 4023 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych Spółka udostępnia na swojej
stronie internetowej www.primetechsa.pl w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE”/„WALNE
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY”, przy czym skorzystanie z wzorca udostępnianego przez Spółkę nie
jest obligatoryjne dla akcjonariusza i nie stanowi on karty do głosowania.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z
instrukcją do głosowania zawartą na formularzu Spółka nie będzie weryfikowała, czy reprezentujący
akcjonariusza pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od akcjonariusza
(instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi).

5. Możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, wypowiadania się i wykonywania prawa głosu w trakcie
Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
oraz możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
a)

Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, następuje za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Platforma
informatyczna umożliwia dwustronną, werbalną komunikację akcjonariusza lub jego pełnomocnika z Walnym
Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy korzystający z możliwości
udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą wszelkie
ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania
komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykonywania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia
powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W celu uzyskania
dostępu do transmisji obrad, akcjonariusze powinni skierować do Spółki wniosek o przydzielenie dostępu do
systemu, w którym transmitowane będą obrady Walnego Zgromadzenia.
Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Spółki:
wza@primetechsa.pl.
Na 7 dni (do godziny 16:00) przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusz zobowiązany jest przesłać Spółce
na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@primetechsa.pl:
a.
wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, w formacie PDF, o zamiarze uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone
zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia („Oświadczenie”) albo
wniosek o przydzielenie dostępu do systemu, w którym transmitowane będą obrady Walnego
Zgromadzenia;
b.
skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza,
ze wskazaniem numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL. W przypadku, gdy
akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, skan odpisu z
właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w
imieniu tego podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów
sporządzony jest w języku innym niż język polski wymagane jest przedstawienie tłumaczenia na
język polski przez tłumacza przysięgłego,
c.
w przypadku ustanowienia przez akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnika,
skan dokumentu pełnomocnictwa oraz skan dokumentu tożsamości pełnomocnika w zakresie, który
umożliwi identyfikację pełnomocnika, ze wskazaniem numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz

numeru PESEL. W zakresie formy pełnomocnictwa zastosowanie mają postanowienia wskazane w
pkt 3, powyżej.
Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza,
który przesłał Spółce wypełnione Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka
może kontaktować się z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem wykorzystując do tego celu dane
kontaktowe wskazane w Oświadczeniu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności Spółka wystąpi
do akcjonariusza z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a w przypadku ich niewyjaśnienia w
tym terminie, Spółka może odmówić akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, umożliwienia udziału w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając akcjonariusza
o tym fakcie przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, na adres email podany w Oświadczeniu.
Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnego, udzielonego pełnomocnictwa, Spółka
prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, nie później niż na 1 dni (do godziny 16:00) przed
Walnym Zgromadzeniem, na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową
instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dane dostępowe oraz inne
powiązane informacje przesłane zostaną w zabezpieczonym pliku, a hasło niezbędne do jego otwarcia
będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu wskazany Oświadczeniu.
Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, komunikowania się z
Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad związane z niewłaściwym przechowywaniem
lub udostępnieniem osobom nieuprawnionym danych dostępowych leżą wyłącznie po stronie akcjonariusza
lub jego pełnomocnika i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem jak i ze Spółką za pośrednictwem sytemu umożliwiającego udział w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również poprzez adres
poczty elektronicznej Spółki: wza@primetechsa.pl musi być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad
Walnego Zgromadzenia i udziału w nim akcjonariusza lub jego pełnomocnika przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące. Wymagania techniczne platformy
informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
b) Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej
Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same prawa do zabierania
głosu jak akcjonariusz lub jego pełnomocnik będący fizycznie obecny na Sali obrad Walnego Zgromadzenia.
Sposobem dwustronnej komunikacji akcjonariusza lub jego pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w
czasie rzeczywistym będzie komunikacja werbalna.
c) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej
Nie przewidziano możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Akcjonariusz lub jego
pełnomocnik, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma takie same prawa do głosowania jak Akcjonariusz lub
jego pełnomocnik będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka zapewni możliwość
oddawania głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, w sposób umożliwiający głosowanie

odmiennie z każdej z posiadanych akcji, a przy głosowaniu tajnym, zapewni wyeliminowanie możliwości
identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych Akcjonariuszy.
d) Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw
umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w dyskusji zgodnie z zasadami
określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

6. Uprawnienia akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą (5%)
kapitału zakładowego Spółki związane z Walnym Zgromadzeniem.
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:
a)

żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie takie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie sformułowane w odrębnym
dokumencie podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza może zostać przesłane
w załączonym pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres:
wza@primetechsa.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży
po stronie akcjonariusza).
Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie jednak nie później niż na osiemnaście dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na
żądanie akcjonariuszy w sposób właściwy do zwołania Walnego Zgromadzenia.

b) zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia projektów uchwał na piśmie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: wza@primetechsa.pl (zastrzeżenie: ryzyko
związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza) dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być
zgłaszane wraz z uzasadnieniem.
Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji w dniu złożenia żądania lub zgłoszenia
załączając do żądania lub zgłoszenia, o których mowa wyżej imienne świadectwo depozytowe w formie pliku
PDF lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, a w przypadku Akcjonariuszy
będących osobami prawnymi potwierdzić należy również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu
załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru.
Uwaga: Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny
być przesłane do Spółki wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie sporządzona przez Spółkę na
podstawie wykazu akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie udostępnionego Spółce przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Lista ta zostanie wyłożona zgodnie z
wymogiem przepisu art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Armii
Krajowej 51, w godzinach od 9.00 do 15.30, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy uprawnionych akcjonariuszy nieodpłatnie
pocztą elektroniczną, podając swój adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres:
wza@primetechsa.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po

stronie akcjonariusza). Akcjonariusz zwracający się z takim żądaniem, który nie zarejestrował swojego
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest potwierdzić Spółce fakt bycia akcjonariuszem Spółki.

8. Dokumenty i informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst dokumentów przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu i informacje wymagane przepisami prawa
dotyczące zwołanego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A., w tym projekty uchwał walnego
zgromadzenia dostępne są od dnia ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia na stronie internetowej
Spółki www.primetechsa.pl w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE” / „WALNE ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY”.
Zgodnie z art. 407 §2 Kodeksu spółek handlowych na siedem dni przed wyznaczonym terminem odbycia
Walnego Zgromadzenia będzie istniała możliwość pobrania na żądanie akcjonariusza odpisów wniosków w
sprawach objętych porządkiem obrad w siedzibie Spółki (adres: 40 – 698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51, w
dni powszednie w godzinach od 9.30 do 15.30).

9. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w dniu
i miejscu Walnego Zgromadzenia (rejestracja odbywać się będzie przy wejściu na salę obrad) nie wcześniej
niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia tj. od godz. 09:30.
W przypadku podmiotów/osób, które przesłały Spółce wypełnione Oświadczenie rejestracja na Walne
Zgromadzenie będzie przebiegała w ten sposób, że przy użyciu otrzymanych wcześniej danych dostępowych
podmioty/osoby te nie wcześniej niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia tj. od
godz. 09:30 zalogują się do platformy informatycznej umożliwiającej głosowanie zdalne oraz komunikację
werbalną z salą obrad.

10. Kontakt akcjonariuszy ze Spółką.
Spółka wskazuje dedykowany adres poczty elektronicznej: wza@primetechsa.pl do komunikacji
akcjonariuszy ze Spółką we wszelkich sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia
(zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza).
Uwaga: Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki jako załączniki na dedykowany adres poczty
elektronicznej wza@primetechsa.pl winny być załączane w formie plików PDF.

11. Inne.
W innych sprawach dotyczących zwołanego Walnego Zgromadzenia nie uregulowanych w niniejszym
ogłoszeniu zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu
spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia PRIMETECH Spółka Akcyjna oraz
Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu
środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik do niniejszego ogłoszenia stanowią:
1. Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
2. Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Załącznik 1.
Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
OŚWIADCZENIE
Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący
___________________ z siedzibą w _____________ („dalej” Spółka):

akcjonariusza*

Spółki

__________________________________________________________________________________
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki
zwołanym na dzień _________________ roku, godz. ___________ przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
1.

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej
formie osobiście*/ Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika*

2.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone
Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.*
/Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone
Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez
Pełnomocnika.*

3.

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji ________________, która
zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w
Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej *:
Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________
PESEL: _____________________________________________________________________________
Nr dowodu osobistego/paszportu*: _____________________________________________________
Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: _________________________________
Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: _______________________________________
Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

________________________

________________________

imię i nazwisko (funkcja)

imię i nazwisko (funkcja)

miejscowość i data

miejscowość i data

*niepotrzebne skreślić

Załącznik 2.
Wymagania techniczne platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1.

Sprawny komputer wyposażony w kamerę i mikrofon, z zainstalowaną przeglądarką internetową
(rekomendowane: Chrome v.: 78.0.3904 i nowsze oraz Mozilla Firefox v.:70.0 i nowsze).

2.

System operacyjny Microsoft Windows – rekomendowany Windows 10,

3.

Łącze internetowe o przepustowości minimum 1 Mb/s; rekomendowane powyżej 5Mb/s

Treść projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad walnego zgromadzenia



UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na
podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Pani/Pana: …. na
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co
następuje:
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna wybiera Komisję Skrutacyjną w
następującym składzie: …
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad walnego zgromadzenia
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na
podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 1)
Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości zatwierdza - Sprawozdanie finansowe
PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2020, na które składają się:
a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie
aktywów i pasywów zamyka się sumą: 19 813 tys. zł,

b) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący
zysk netto w wysokości: 7 347 tys. zł,
c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020
roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 7 541 tys. zł
d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia
2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 7 541 tys. zł,
e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020
roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 930 tys. Zł.
f) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia,
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2020
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na
podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o
rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 24 cz2020 r. poz. 395 z późn. zm.) - zatwierdza
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2020,
w skład którego wchodzą:
a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia
2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 29 160 tys. zł,
b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia
2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 7 200 tys. zł,
c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 roku
do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 7 172 tys.
zł,
d) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020
roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę:
7 172 tys. zł,
e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020
roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o
kwotę: 3 646 tys. zł,
f)
Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2020
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na
podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 1)
Statutu Spółki - zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy
Kapitałowej PRIMETECH za 2020 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: podziału zysku za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na
podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po
zapoznaniu się z uchwałą - wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku za rok
obrotowy 2020 oraz opinią Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. - uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto „PRIMETECH” S.A. za rok obrotowy 2020
w kwocie 7.346.704,04 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na
podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3)
Statutu Spółki - udziela absolutorium Panu Jakubowi Dzierzędze z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu PRIMETECH S.A. pełnionych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na
podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3)
Statutu Spółki - udziela absolutorium Panu Janowi Poświacie z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu PRIMETECH S.A. pełnionych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1)
i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela
absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki pełnionych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1)
i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela
absolutorium Panu Adamowi Toborkowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki pełnionych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1)
i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela
absolutorium Pani Karolinie Blacha-Cieślik z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki pełnionych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1)
i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela
absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki pełnionych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1)
i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela
absolutorium Panu Zdzisławowi Szypule z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki pełnionych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1)
i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela
absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki pełnionych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1)
i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela
absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Spółki pełnionych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Projekt uchwały do punktu 12 porządku obrad walnego zgromadzenia
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRIMETECH Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 397 Kodeksu
spółek handlowych, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w powołanym powyżej przepisie
Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. w Katowicach
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.
==========================================================
W związku z porządkiem obrad zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia PRIMETECH S.A. zaproponowano podjęcie następujących uchwał:
Pkt 2 porządku obrad
Podjęcie uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uzasadnienie
Uchwała o charakterze proceduralnym Walnego Zgromadzenia wynikające z przepisów Kodeksu
spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Pkt 4 porządku obrad
Podjęcie uchwały Nr 2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
Uzasadnienie
Uchwała o charakterze proceduralnym Walnego Zgromadzenia wynikające z przepisów Kodeksu
spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Pkt 7 porządku obrad
Podjęcie uchwały Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PRIMETECH S.A. za rok
obrotowy 2020.
Uzasadnienie
Projekt uchwały dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w
przepisach Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Pkt 8 porządku obrad
Podjęcie uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2020.
Uzasadnienie
Projekt uchwały dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w
przepisach Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Pkt 9 porządku obrad
Podjęcie uchwały Nr 5 w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy
Kapitałowej PRIMETECH za 2020 rok.
Uzasadnienie
Projekt uchwały dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w
przepisach Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Pkt 10 porządku obrad
Podjęcie uchwały Nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
Uzasadnienie
Projekt uchwały dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w
przepisach Art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
Pkt 11 porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez
nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
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Uzasadnienie
Projekt uchwały dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych dorocznie przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w
przepisach Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
Pkt 12 porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Uzasadnienie
W związku z zaistnieniem przesłanek opisanych w art. 397 k.s.h., zarząd zobowiązany jest
niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia
spółki. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy głosowanie za uchwałą w sprawie
dalszego istnienia Spółki.
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Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji zgodnie z art. 402³ § 1 pkt. 2)
Kodeksu spółek handlowych

==========================================================

Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PRIMETECH S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku:
- ogólna liczba akcji w Spółce PRIMETECH S.A. wynosi: 15.609.833 akcji
- ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi: 15.609.833 głosów
w tym:
a)

4.177.467 akcji zwykłych na okaziciela serii A, liczba głosów z tych akcji wynosi:
4.177.467 głosów

b)

10.025.366 akcji zwykłych na okaziciela serii B, liczba głosów z tych akcji wynosi:
10.025.366 głosów

c)

1.407.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, liczba głosów z tych akcji wynosi:
1.407.000 głosów

Załącznik nr 1 do
uchwały Nr 71/VIII/2020
Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
z dnia 25 maja 2020 roku

REGULAMIN
DOTYCZĄCY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
PRZY WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
SPÓŁKI PRIMETECH S.A.
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
§1
ZAKRES
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwołania, prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał
przez Walne Zgromadzenie w trybie, o którym mowa w art. 4065 § 1 – 2 Kodeksu spółek
handlowych.
2. Zwoływanie oraz przeprowadzanie obrad Walnego Zgromadzenia w trybie, o którym mowa w art.
4065 § 1 – 2 Kodeksu spółek handlowych, odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
§2
DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Akcjonariusz – Akcjonariusz Spółki,
b) Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 2019.03.15),
c) Regulamin – niniejszy dokument stanowiący Regulamin dotyczący szczegółowych zasad
udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółki PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjęty na podstawie art. 4065 §3
Kodeksu spółek handlowych,
d) Regulamin Walnego Zgromadzenia – Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki,
e) Spółka – PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach,
f) Statut – statut Spółki,
g) Walne Zgromadzenie – Zwyczajne bądź Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki.
§3
UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
2. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, postanawia
zwołujący to zgromadzenie.

3. Udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje w
szczególności:
1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wszystkie osoby
uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wypowiadać się w toku obrad
Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego
Zgromadzenia.
4. Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się przy wykorzystaniu
technologii i środków zapewniających identyfikację Akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo
komunikacji. Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej określana jest
każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusze zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w
ust. 1 powyżej, obowiązani są zgłosić ten zamiar przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej w sposób opisany i na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia oraz spełnić określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wymagania
techniczne.
§4
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI
1. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających
Akcjonariuszom, biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w § 3 ust.
1 Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach
Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to
istotnych zakłóceń w przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające
z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego
Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach i Spółka nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
z działalności w roku 2020

KATOWICE, maj 2021 rok
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I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2020
ROKU
1. PODSTAWA PRAWNA.
Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:
a.
b.
c.

art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych;
§ 33 ust. 5 Statutu Spółki;
§ 4 ust. 2 pkt.5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.
Zgodnie z § 35 Statutu Spółki Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. składa się z pięciu do dziewięciu
osób. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustalana jest przez Walne
Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Do dnia 19 października 2017r. Rada
Nadzorcza działała w składzie pięcioosobowym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PRIMETECH S.A. w dniu 19 października 2017 roku ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej
Spółki VIII kadencji na siedmiu członków.
Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020
roku przedstawia poniższa tabela:
Skład Rady Nadzorczej

Funkcja

Data
powołania do
Rady
Nadzorczej

Uwagi

Mirosław BENDZERA

Przewodniczący Rady Nadzorczej

19.10.2017r.

---

Adam TOBOREK

19.10.2017r.

---

Karolina BLACHA-CIEŚLIK

Wiceprzewodniczący Rady
NadzorczejRady Nadzorczej
Sekretarz

19.10.2017r.

---

Dawid GRUSZCZYK

Członek Rady Nadzorczej

19.10.2017r.

---

Zdzisław SZYPUŁA

Członek Rady Nadzorczej

19.10.2017r.

---

Dorota WYJADŁOWSKA*

Członek Rady Nadzorczej

19.10.2017r.

---

Tomasz KRUK*

Członek Rady Nadzorczej

10.10.2018r.

Uwagi: *Członek rady nadzorczej spełniający kryteria niezależności w stosunku do Emitenta określone w przepisach Ustawy o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. Dz.U. z 2017. poz. 1089

Począwszy od 2017 roku w składzie Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu.

3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.

2

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i
Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2020 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki.
Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał
w trybie pisemnym oraz głosowanie na posiedzeniach. Rada Nadzorcza pozostawała w
kontakcie z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem.

4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.
W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza monitorowała aktualną sytuację Spółki
oraz opiniowała bieżące oraz planowane działania. W szczególności Rada Nadzorcza dokonała
przeglądu sprawozdań finansowych. Tematami prac Rady Nadzorczej, były w szczególności:
 ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz sprawozdanie
Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
 ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2019 rok oraz sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej za 2019 roku,
 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku,
 opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
ZA 2020 ROK.
1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2020 ROK I Z OCENY
SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
GRUPY
KAPITAŁOWEJ ZA 2020 ROK, A TAKŻE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI PRIMETECH S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIMETECH
S.A. ZA 2020 ROK.
Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz Sprawozdaniem z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.
W opinii niezależnego biegłego rewidenta:
I. Sprawozdanie finansowe za rok 2020:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31
grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
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Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską
oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz
statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa o rachunkowości” – tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 217).
II. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej
Grupy na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i
skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu
zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz
statutem Jednostki dominującej.
III. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2020:
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach
bieżących” – Dz.U. z 2018 r., poz. 757),
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny Sprawozdania finansowego za rok 2020,
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2020, biorąc pod uwagę:
- opinię biegłego rewidenta z badania w.w. sprawozdań oraz spotkania z
przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, dotyczącą
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2020, Skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2020,
Rada Nadzorcza oceniła, że Sprawozdanie finansowe za rok 2020, Skonsolidowane
sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2020 są zgodne z księgami rachunkowymi, innymi
właściwymi dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
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Zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa”) Rada
Nadzorcza stwierdza, że wszystkie elementy Sprawozdania finansowego za rok 2020,
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy PRIMETECH oraz PRIMETECH S.A za rok 2020 spełniają wymagania
przewidziane przepisami.

OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA 2020 ROK.
Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co
do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku. Rada
Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 7.346.704,04 zł na pokrycie strat
z lat ubiegłych.

III.

WNIOSKI.

Rada Nadzorcza prowadziła kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym
2020 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem
Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.
Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki
w 2020 roku, mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w
2020 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH
S.A. o:
a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 roku,
b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy
Kapitałowej PRIMETECH za 2020 rok,
c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za 2020 rok,
d) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
e) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w 2020 roku.

IV.

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY ZA ROK 2020
DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.

1. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY
W 2020 r. Spółka realizowała przychody głównie na rynku francuskim, związane ze
świadczeniem usług w ramach kontraktu z Mines De Potasse D'Alsase („MDPA”), którego
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przedmiotem jest utrzymanie ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych i zamknięcie
zakładu górniczego.
Wartość sumy bilansowej PRIMETECH S.A. na koniec 2020 roku wynosiła 19.813 tys. zł. i w
stosunku do stanu na koniec 2019 r. zwiększyła się o 2.608 tys. zł. Na zwiększenie sumy
bilansowej wpływ miało zwiększenie aktywów obrotowych o 3.232tys. zł. W zobowiązaniach
i kapitale własnym notuje się zwiększenie w grupie kapitałów własnych o 7.541 tys. zł. oraz
zmniejszenie wartości zobowiązań krótkoterminowych o 4.898 tys. zł.
W 2020 roku Grupa PRIMETECH osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 40 034 tys. zł,
zysk z działalności operacyjnej wyniósł 8 447 tys. zł, a zysk netto 7 200 tys. zł. Na wyniki wpływ
miały zdarzenia jednorazowe - rozwiązanie odpisu na należności Jastrzębskiej Spółki Węglowej
S.A. w wysokości 5 mln zł w PRIMETECH S.A. oraz odpis na należności KWK Piast-Ziemowit w
wysokości 1,2 mln zł w spółce zależnej Emitenta - Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp.
z o.o. w Tarnowskich Górach.
W oparciu o powyższe, biorąc również pod uwagę spowolnienie gospodarcze w branży
wydobywczej, trudną koniunkturę na rynkach usługowych oraz dodatkowo mając na uwadze
upływający w połowie roku termin realizacji długoterminowego kontraktu we Francji należy z
ostrożnością podchodzić do perspektywy osiągnięcia przez PRIMETECH S.A wzrostów wyników
finansowych i określić je co najmniej jako niepewne.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków
informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w
Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

2. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI.
Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie
sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Główne cechy
systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem stosowane w Spółce w odniesieniu do
procesu sporządzania sprawozdań finansowych zostały przedstawione przez Zarząd w
sprawozdaniu Zarządu z działalności. Zadania z zakresu monitorowania skuteczności
systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,
w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywane są również przez Komitet
Audytu. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.
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Uchwała nr 6/2021
Zarządu PRIMETECH S.A.
podjęta w trybie głosowania pisemnego zarządzonego w dniu 29.03.2021 r.
w sprawie:

podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

§1.

1. Zarząd PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie § 20 ust. 2 oraz § 54
ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia
wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRIMETECH S.A., aby
zysk netto PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2020 w kwocie 7.346.704,04 zł (słownie: siedem milionów
trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset cztery złote cztery grosze) przeznaczyć na pokrycie straty
z lat ubiegłych.

2. Zarząd PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach wnosi do Rady Nadzorczej o podjęcie
uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu PRIMETECH S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok
obrotowy 2020.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (art. 4023 Ksh)
Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy, w rozumieniu przepisu art. 402 3 §1 pkt 5 i §3 Kodeksu spółek handlowych, do
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:
…………………………………………………………………………………………………… („Pełnomocnik”)
(imię i nazwisko albo firma pełnomocnika)
umocowanego do działania w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………… („Akcjonariusz”)
(imię i nazwisko albo firma Akcjonariusza)
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMETECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zwołanym na dzień 24 czerwca 2021
roku, godz. 10:00 w Katowicach (40-698), przy ul. Armii Krajowej 51 (budynek Zarządu FAMUR S.A.), na podstawie
pełnomocnictwa z dnia ……………………………………… roku.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 ZA

 PRZECIW

 WSTRZYMUJĘ SIĘ

 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

 INNE
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 ZA

 PRZECIW

 WSTRZYMUJĘ SIĘ

 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

 INNE
PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020
 ZA

 PRZECIW

 WSTRZYMUJĘ SIĘ

 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

 INNE
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020
 ZA

 PRZECIW

 WSTRZYMUJĘ SIĘ

 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

 INNE
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2020
 ZA

 PRZECIW

 WSTRZYMUJĘ SIĘ

 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

 INNE
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 6 w sprawie podziału zysku za rok 2020
 ZA

 PRZECIW

 WSTRZYMUJĘ SIĘ

 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

 INNE
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PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Jakubowi Dzierzędze
 ZA

 PRZECIW

 WSTRZYMUJĘ SIĘ

 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

 INNE
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Panu Janowi Poświacie
 ZA

 PRZECIW

 WSTRZYMUJĘ SIĘ

 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

 INNE
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mirosławowi Bendzerze
 ZA

 PRZECIW

 WSTRZYMUJĘ SIĘ

 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

 INNE
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Toborkowi
 ZA

 PRZECIW

 WSTRZYMUJĘ SIĘ

 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

 INNE
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Karolinie Blacha-Cieślik
 ZA

 PRZECIW

 WSTRZYMUJĘ SIĘ

 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

 INNE
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dawidowi Gruszczykowi
 ZA

 PRZECIW

 WSTRZYMUJĘ SIĘ

 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

 INNE

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zdzisławowi Szypule
 ZA
 PRZECIW
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

 INNE
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Dorocie Wyjadłowskiej
 ZA
 PRZECIW
 WSTRZYMUJĘ SIĘ
 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

 INNE
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Krukowi
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 ZA

 PRZECIW

 WSTRZYMUJĘ SIĘ

 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

 INNE
PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD
- podjęcie Uchwały Nr 16 w sprawie dalszego istnienia Spółki
 ZA
 PRZECIW
 WSTRZYMUJĘ SIĘ

 WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

 ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

Liczba głosów: …………..

W imieniu Akcjonariusza:

…………………………………………………
Miejscowość:
Data:

…………………………………………………
Miejscowość:
Data:
OBJAŚNIENIA

Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki „inne” należy szczegółowo
określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez pełnomocnika.
W przypadku decyzji Akcjonariusza o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji prosimy wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę głosów
(akcji), z których pełnomocnik ma głosować w dany sposób („za”, „przeciw”, „wstrzymać się”). W braku takiego wskazania domniemywa
się, iż pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
Treść projektów uchwał, których podjęcie jest planowane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. w dniu
22 czerwca 2021 r. zostają ogłoszone wraz z niniejszym formularzem.
Informujemy jednocześnie, iż ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w
toku Walnego Zgromadzenia. Na wypadek zaistnienia takiej sytuacji proponujemy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania
pełnomocnika w takim przypadku.
ZASTRZEŻENIA
1.
2.
3.
4.

Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji przez Spółkę PRIMETECH S.A. lub inne podmioty sposobu głosowania przez
pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym
Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obligatoryjne i nie stanowi przesłanki oddania głosu przez pełnomocnika w imieniu
Akcjonariusza.
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WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
PRIMETECH S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (DALEJ „SPÓŁKA”)
(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)
Imię i nazwisko:________________________________________________________________
Stanowisko: ___________________________________________________________________
Imię i nazwisko:________________________________________________________________
Stanowisko: ___________________________________________________________________
działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI
Nazwa:_______________________________________________________________________
Nazwa i nr rejestru:______________________________________________________________
Nr REGON:____________________________________________________________________
Nr NIP:_______________________________________________________________________
Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________
Adres siedziby Akcjonariusza:
Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________
Kontakt e-mail:_________________________________________________________________
Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________
niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień
24.06.2021 r. na godz. 10:00 następującej sprawy:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
oraz składam/y następujący projekt uchwały:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
uzasadnienie wniosku:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
________________________________________________________________________
data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza
Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt,
że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można
stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki,
b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania
akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania
akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione
do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych)
upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
PRIMETECH S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (DALEJ „SPÓŁKA”)
(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,
AKCJONARIUSZ SPÓŁKI
Imię i nazwisko:_______________________________________________________________
Nr i seria dowodu osobistego:_____________________________________________________
Nr PESEL: ____________________________________________________________________
Nr NIP:_______________________________________________________________________
Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________
Kontakt e-mail:_________________________________________________________________
Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________
niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach, które zostało
zwołane na dzień 24.06.2021 r. na godz. 10:00 następującej sprawy:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
oraz składam następujący projekt uchwały:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
uzasadnienie wniosku:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

________________________________________________________________________
data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że
reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można
stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki,
b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub
przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu
potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
(DOT. OSOBY FIZYCZNEJ)

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:
(należy wpisać dane jednoznacznie identyfikujące Akcjonariusza oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu do kontaktów)

Imię i nazwisko :____________________________________________________________________________
Dane adresowe: _________________________________________________________________
Dane kontaktowe: e-mail, telefon: ______________________________________________________

Posiadający ___________________*akcji PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach, zapisanych na rachunku
papierów wartościowych w _______________________________________ **uprawniających do wykonywania
________________________głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMETECH S.A. z siedzibą w
Katowicach.
Informuję, że w dniu ________________________________ roku zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci
elektronicznej

______________________________

______________________________________________________

nr

legitymującemu/ej

się

______________________

do

reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wymienionych powyżej akcji PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymienionej Spółki zwołanym na dzień 24.06.2021 roku poprzez
uczestniczenie w tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu w imieniu Akcjonariusza prawa głosu z
wszystkich wymienionych powyżej akcji.

❑ *** zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie wymienionej wyżej
___________________________________
(podpis osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)

❑ *** do zawiadomienie dołączam udzielone pełnomocnictwo w postaci pliku informatycznego

Do zawiadomienia dołączam dokumenty, które są wymagane do przedłożenia tytułem weryfikacji uprawnienia do reprezentacji
Akcjonariusza w postaci plików PDF.

_______________________________________________________________________________________________

* Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawiania
oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z
danego rachunku papierów wartościowych.
** Wypełnić jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
*** Należy zaznaczyć właściwe pole.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
(DOT. OSOBY PRAWNEJ)

Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:
(należy wpisać dane jednoznacznie identyfikujące Akcjonariusza oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu do kontaktów)

Nazwa :_______________________________________________________________________
Dane adresowe: _________________________________________________________________
Dane rejestrowe: Sąd, Wydział, nr KRS, Regon:____________________________________________

_____________________________________________________________________________
Dane kontaktowe: e-mail, telefon: ______________________________________________________

Posiadający ___________________*akcji PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach, zapisanych na rachunku
papierów wartościowych w _______________________________________ **uprawniających do wykonywania
________________________głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMETECH S.A. z siedzibą w
Katowicach.
Informuję, że w dniu ________________________________ roku zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci
elektronicznej

______________________________

______________________________________________________

nr

legitymującemu/ej

się

______________________

do

reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wymienionych powyżej akcji PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymienionej Spółki zwołanym na dzień 24.06.2021 roku poprzez
uczestniczenie w tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu w imieniu Akcjonariusza prawa głosu z
wszystkich wymienionych powyżej akcji.

❑ *** zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie wymienionej wyżej
___________________________________
(podpis osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)

❑ *** do zawiadomienie dołączam udzielone pełnomocnictwo w postaci pliku informatycznego

Do zawiadomienia dołączam dokumenty, które są wymagane do przedłożenia tytułem weryfikacji uprawnienia do reprezentacji
Akcjonariusza w postaci plików PDF.

_______________________________________________________________________________________________

* Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawiania
oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z
danego rachunku papierów wartościowych.
** Wypełnić jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
*** Należy zaznaczyć właściwe pole.

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCE SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
PRIMETECH S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (DALEJ „SPÓŁKA”)
(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)
Imię i nazwisko: ________________________________________________________________
Stanowisko: ___________________________________________________________________
Imię i nazwisko: ________________________________________________________________
Stanowisko: ___________________________________________________________________
działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI
Nazwa: ______________________________________________________________________
Nazwa i nr rejestru:____________________________________________________________
Nr REGON: ___________________________________________________________________
Nr NIP:_______________________________________________________________________
Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________
Adres siedziby Akcjonariusza:
Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________
Kontakt e-mail:_________________________________________________________________
Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________

niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do
porządku

obrad

Zwyczajnego

Walnego

Zgromadzenia

PRIMETECH

S.A.

z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 24.06.2021 r. na godz.
10:00.
PROJEKT UCHWAŁY
dotyczący sprawy objętej …….. punktem porządku obrad
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

________________________________________________________________________
data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że
reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można
stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki,
b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub
przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu
potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCE SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
PRIMETECH S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (DALEJ „SPÓŁKA”)
(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,
AKCJONARIUSZ SPÓŁKI
Imię i nazwisko:_______________________________________________________________
Nr i seria dowodu osobistego:_____________________________________________________
Nr PESEL: ____________________________________________________________________
Nr NIP:_______________________________________________________________________
Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________
Adres zamieszkania Akcjonariusza:
Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________
Kontakt e-mail:_________________________________________________________________
Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________

niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do
porządku

obrad

Zwyczajnego

Walnego

Zgromadzenia

PRIMETECH

S.A.

z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 24.06.2021 r. na godz.
10:00.
PROJEKT UCHWAŁY
dotyczący sprawy objętej …….. punktem porządku obrad
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

________________________________________________________________________
data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na
którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że
reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można
stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki,
b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub
przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu
potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

