ZWZ SESCOM S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A.
na dzień 30 marca 2015 roku

[ zwołanie Zgromadzenia ]
Zarząd SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588, (zwana dalej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także
„Zgromadzeniem” lub „ZWZ”), które odbędzie się dnia 30 marca 2015 roku o godzinie 13:00 w Gdańsku, w
siedzibie Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk.
[ porządek obrad ]
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres
od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za
rok obrotowy od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku.
4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku.
5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku.
6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września
2014 roku.
7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku.
8/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
9/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o zarządzanie grupą kapitałową.
10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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[zmiana Statutu]
Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwał, o których mowa w pkt 10
powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień:

L.p.
§ 7 ust. 4

§ 10 ust. 2

§ 12 ust. 2

§ 15

Brzmienie dotychczasowe
Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady
Nadzorczej na warunki emisji, jest upoważniony, w terminie do 31 października
2015 r., do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do
630.000 (sześćset trzydzieści tysięcy) złotych na zasadach określonych poprzez
emisje do 630.000 (sześćset trzydzieści
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o
wartości 1 (jeden) złoty każda. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy
lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -

Proponowana zmiana
Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady
Nadzorczej na warunki emisji, jest upoważniony, w terminie do 30 marca 2017 r.,
do dokonania podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki o kwotę do 1.000.000
(jeden milion) złotych na zasadach określonych poprzez emisję do 1.000.000
(jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela
o wartości 1 (jeden) złoty każda. -

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest
na nim reprezentowane, co najmniej 25%
(dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby
akcji.
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do
pięciu członków powoływanych na
okres wspólnej kadencji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej, wspólnej
kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie
na dalsze kadencje.
4. Dwóch członków Rady Nadzorczej
powinni stanowić członkowie niezależni.
5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się kandydata, który w
dniu wyboru, spełnia łącznie następujące warunki:

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest
na nim reprezentowane, co najmniej 35%
(trzydzieści pięć procent) ogólnej liczby
akcji.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu
członków powoływanych na okres
wspólnej kadencji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie,
które ustala również liczbę członków
Rady Nadzorczej danej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej, wspólnej
kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie
na dalsze kadencje.
4. W skład Rady nadzorczej powinno
wchodzić co najmniej dwóch członków, spełniających kryteria niezależności, wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy
lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
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a. posiada mniej niż 5% akcji Spółki,
b. nie jest osobą bliską dla żadnego z
akcjonariuszy Spółki będącego osobą
fizyczną i posiadającego 5% lub więcej
akcji Spółki,
c. nie jest członkiem organu lub pracownikiem akcjonariusza posiadającego
więcej niż 10% akcji Spółki,
d. nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani pracownikiem, jednostki stowarzyszonej ze
Spółką w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
e. nie jest wspólnikiem lub pracownikiem
biegłego rewidenta Spółki,
f. nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki,
zajmującego kierownicze stanowisko,
bądź członka zarządu lub pracownika
zajmującego kierownicze stanowisko w
jednostce zależnej od Spółki,
g. nie pobiera ze Spółki ani jednostki
zależnej od Spółki żadnego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu
uczestnictwa w Radzie Nadzorczej.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej
wygasają z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok działalności.
Rada Nadzorcza może dokooptować
członka Rady w miejsce ustępującego
przed wygaśnięciem mandatu lub
zmarłego członka Rady. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może
przekroczyć połowy składu Rady. Dokooptowani członkowie Rady winni
być zatwierdzani przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.
7. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego, z wyjątkiem Przewodniczącego pierwszej kadencji Rady,
którego powołali Założyciele Spółki.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien

5. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4 winien
nadto spełniać kryteria niezależności
wskazane w ustawie z dnia 7 maja
2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
(Dz. U. 2009 Nr 77, poz. 649 ze
zmianami).
6. Członkowie Rady Nadzorczej w drodze uchwały mogą uznać, iż dany
członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia
któregoś z kryteriów, o których mowa
w ust. 4, jak również, że mimo ich
spełniania, inne okoliczności wskazują
na to, iż status taki mu nie przysługuje. Stosowna uchwała powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie.
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej
wygasają z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia
zatwierdzającego
sprawozdanie, bilans oraz rachunek
zysków i strat za ostatni rok działalności. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady w miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub zmarłego członka Rady. Liczba
dokooptowanych członków Rady nie
może przekroczyć połowy składu Rady. Dokooptowani członkowie Rady
winni być zatwierdzani przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.
8. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego, z wyjątkiem Przewodniczącego pierwszej kadencji Rady,
którego powołali Założyciele Spółki.
9. Członek Rady Nadzorczej powinien
przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólstrona 3 z 7
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§ 16 ust. 8

przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej,
rodzinnej lub innej, mogących mieć
wpływ na stanowisko członka Rady
Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej
przez Radę.
9. O zaistniałym konflikcie interesów lub
możliwości jego powstania członek
Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji
oraz od głosowania nad uchwałą w
sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
BRAK ZAPISÓW

§ 18 ust. 2

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki Spółkę reprezentuje
Rada Nadzorcza lub Przewodniczący
Rady Nadzorczej, jeżeli czynność dokonywana jest w okresie między posiedzeniami rady Nadzorczej.

§ 21 ust. 1

W przypadku Zarządu wieloosobowego
do składania oświadczeń i podpisywania w
imieniu Spółki, upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch
Członków Zarządu działających łącznie
albo jeden Członek Zarządu działający
łącznie z Prokurentem.

nej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej,
rodzinnej lub innej, mogących mieć
wpływ na stanowisko członka Rady
Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej
przez Radę.
10. O zaistniałym konflikcie interesów lub
możliwości jego powstania członek
Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji
oraz od głosowania nad uchwałą w
sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.”

„8. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wykonywania zadań Komitetu
Audytu.
W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki Spółkę reprezentuje
Rada Nadzorcza lub Przewodniczący
Rady Nadzorczej, jeżeli czynność dokonywana jest w okresie między posiedzeniami rady Nadzorczej, lub pełnomocnik
powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni
są:
a) Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub
b) dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.
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[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą
Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 14 (sobota) marca 2015 roku (tzw. record date).
W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu
niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 16 (poniedziałek)
marca 2015 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]
Zmiana porządku obrad
Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20)
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później
niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 marca 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ
Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20)
kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.
Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h.,
złożą Spółce:


imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub



imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.
Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ
Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
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Udział w ZWZ
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Lista uprawnionych do udziału w ZWZ
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (info@sescom.pl).
Pełnomocnicy
Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone
w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.www.sescom.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu
pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (info@sescom.pl).
Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.www.sescom.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”.
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Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument
pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.
Przybycie na Zgromadzenie
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart
do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione
osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.
Uzyskanie informacji przed ZWZ
Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powszednie, w godzinach od 9:00
do 16:00.
Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki
(www.www.sescom.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.
Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres:
SESCOM S.A., ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej Spółki
(info@sescom.pl).
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