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Ogłoszenie o zwołaniu 

  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd 

Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078076, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, 

informuje o zwołaniu na dzień 3 września 2021 roku na godz. 11°° w siedzibie Spółki w Chojnicach 

przy ul. Przemysłowej 15, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM „ZREMB 

– CHOJNICE” S.A. z następującym porządkiem obrad:  

 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.  

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.  

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki jako Spółki Przejmującej ze spółką Regionalne   

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako     

Spółką Przejmowaną przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę 

Przejmującą. 

8. Wolne wnioski.   

9. Zamknięcie obrad.  

  

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 

wykonywania prawa głosu:  

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 401 § 1 K.s.h. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym, co 

najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed 

terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 13.08.2021 r. Żądanie 

powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 

porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 

ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice, lub w postaci 

elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: 

sekretariat@zrembchojnice.pl. 

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby 

akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie, a w przypadku 

akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również 

uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W 

mailto:sekretariat@zrembchojnice.pl
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przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych 

środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.  

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.  

 

Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co 

najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ZBM 

„ZREMB – CHOJNICE” S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty 

elektronicznej Spółki podany w pkt 1, powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub 

spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.  

Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać 

posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania 

zaświadczenie, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami 

osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu 

załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał 

przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać 

przesłane w formacie PDF.  

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może 

podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. 

 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że 

wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 

zawierającego dane określone art. 402³ K.s.h.  został zamieszczony na stronie 

internetowej http://www.zrembchojnice.pl/  (w zakładce – Walne Zgromadzenia).  

 

Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu. 

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na 

piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika zawierające: numer zaświadczenia, numer 

rachunku papierów wartościowych, dane posiadacza rachunku papierów wartościowych 

oraz informacje, przez kogo zostało wystawione, a także ilość akcji, powinno zostać wysłane 

przez akcjonariusza na adres: sekretariat@zrembchojnice.pl.   

 

 

http://www.zrembchojnice.pl/
mailto:sekretariat@zrembchojnice.pl
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Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. 

Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania 

Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie 

wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie 

budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację, o udzieleniu pełnomocnictwa 

w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden 

dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu 

tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk 

pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych 

winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby 

uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.  

 

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek 

zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub 

pracownik spółki zależnej od Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A., 

pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym 

zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności 

wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie 

dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.  

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środku komunikacji elektronicznej.  

Zgodnie ze Statutem Spółki, dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia przewiduję taką możliwość (§ 21 pkt 7 Statutu Spółki). Niniejsze ogłoszenie 

nie przewiduje takiej możliwości.  

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuję, że:  

 nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, 

 nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

 spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą 

korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
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5. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych 

w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w 

porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  

 

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień  

18.08.2021 r.  

7. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:  

 

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć 

osoby, które:  

a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 

18.08.2021 r.) będą Akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów 

wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz  

b) w terminie pomiędzy 5.08.2021 r. (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 

19.08.2021 r. (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) złożą żądanie o 

wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów 

wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.  

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o 

prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia.  

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie 

wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych 

imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

Na trzy dni powszednie tj. od 31.08.2021 r. do 2.09.2021 r. przed terminem 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do 

wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy 

akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista 

powinna być wysłana.  

8. Dostęp do dokumentacji. 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na 
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Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki 

pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice 

lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.zrembchojnice.pl.  

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www. 

zrembchojnice.pl.  

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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. z 2018 r., poz. 757). Zarząd Zakładu Budowy Maszyn 

„ZREMB – CHOJNICE” S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być 

przedmiotem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 

3.09.2021r. 

1. Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie 

Pana/Pani ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Uchwała nr 2 w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy uchwala co następuje:  

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

3. Uchwała nr 3 w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.  

Działając na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:  

1----------------------------------------------------------------------  

2----------------------------------------------------------------------  

3----------------------------------------------------------------------  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

4. Uchwała nr 4 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w 

zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr  …… /2020  z dnia   

2021 r. oraz na stronie internetowej Spółki.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

5. Uchwała nr 5 w sprawie: połączenia Spółki jako Spółki Przejmującej ze spółką Regionalne 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako 

Spółką Przejmowaną przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę 

Przejmującą 

 

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 w zw. z art. 516 § 1, § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych 

(„KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Zakład Budowy Maszyn 

„ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:  

 

§ 1 

Uchwala się połączenie spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Chojnicach jako Spółki Przejmującej ze spółką Regionalne Centrum Innowacji 

i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmowaną 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441542, NIP: 

9571067195, REGON: 221794530 przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę 

Przejmującą, tj. Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Chojnicach, na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 lipca 2021 roku, ogłoszonego 

na stronach internetowych łączących się Spółek, tj. Spółki Przejmującej (www.zrembchojnice.pl) 

oraz Spółki Przejmowanej (www.rciitt.pl) od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia 03 września 2021 roku. 

§ 2 

1. Walne Zgromadzenie Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna 

wyraża zgodę na Plan połączenia spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka 

Akcyjna jako Spółki Przejmującej ze spółką Regionalne Centrum Innowacji i Transferu 

Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmowaną z dnia 30 lipca 

2021 roku określający tryb i zasady połączenia, ogłoszonego na stronach internetowych łączących 

się Spółek, tj. Spółki Przejmującej (www.zrembchojnice.pl) oraz Spółki Przejmowanej 

(www.rciitt.pl) od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia 03 września 2021 roku. 

 

2. Walne Zgromadzenie Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna 

oświadcza, iż akcjonariusze Spółki przejmującej zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze 

połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną w sposób przewidziany dla zwoływania walnych 

zgromadzeń Spółki, tj. w trybie art. 4021 § 1 KSH, przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki 

oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżącej zgodnie z przepisami o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w raportach bieżących ESPI Spółki nr 30/2021 z 

dnia 5.08.2021  

 

§ 3 
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Jako, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów, 

tj. 132 (słownie: sto trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt 

złotych i 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset 

złotych i 00/100): 

 

1. Połączenie na podstawie art. 515 § 1 KSH, zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej; 

2. Połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 §  6 KSH, z tym 

jednak zastrzeżeniem, że z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną 

w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych, do Połączenia nie znajdzie zastosowania art. 516 § 1 zdanie pierwsze 

KSH, a w konsekwencji zgodnie z art. 506 KSH Połączenie zostaje dokonane na podstawie 

uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia 

Wspólników Spółki Przejmowanej. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do 

rejestru właściwego dla siedziby Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna  

jako Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. 

 

 


