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KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2017

Data sporządzenia: 2017-05-29

Skrócona nazwa emitenta

ZPUE

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych („KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 
czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79C, z następującym 
porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji 
Skrutacyjnej.
3. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia 
wiążących uchwał. 
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 
grudnia 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w roku 
2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Grzybek absolutorium z 
wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Jamrozowi absolutorium z 
wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Stępniowi absolutorium z 
wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Przemysławowi Kozłowskiemu 
absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 13 kwietnia 2016 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Rady Nadzorczej, Panu Bogusławowi Wypychewicz 
absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Wypychewicz 
absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Kukurba absolutorium z 
wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Wypychewicz 
absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Gajosowi 
absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
22. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Rady Nadzorczej nowej 
kadencji.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do składu Zarządu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do prawa głosu akcjonariuszy.
25. Zamknięcie obrad.
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Treść projektów uchwał zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd ZPUE S.A. podaje do wiadomości projektowane w ramach pkt. 23 porządku obrad zmiany Statutu Spółki 
ZPUE S.A.:
- dotychczasowy § 13 Statutu Spółki ZPUE S.A. w brzmieniu:
„Zarząd składa się z 1 do 5 (jeden do pięciu) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na kadencję 
wynoszącą 5 (pięć) lat. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Zarządu powoływani są na 
wspólną kadencję począwszy od Zarządu piątej kadencji.”
- otrzyma następujące brzmienie:
„Zarząd składa się z 1 do 7 (jeden do siedmiu) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na kadencję 
wynoszącą 5 (pięć) lat. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Zarządu powoływani są na 
wspólną kadencję począwszy od Zarządu piątej kadencji.”

Zarząd ZPUE S.A. podaje do wiadomości projektowane w ramach pkt. 24 porządku obrad zmiany Statutu Spółki 
ZPUE S.A.:
- w Statucie Spółki dodaje się § 6a w brzmieniu:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogólnej liczby głosów w 
Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden taki akcjonariusz nie może wykonywać na Walnym 
Zgromadzeniu prawa głosu w odniesieniu do więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy:
a) posiadają akcje Spółki imienne uprzywilejowane co do głosu, lub
b) wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi w rozumieniu ust. 6 poniżej, na koniec dnia 30 czerwca 2017 
roku posiadały bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki uprawniające do przynajmniej 10% ogólnej liczby 
głosów w Spółce, lub
c) w momencie wykonywania prawa głosu, posiadają łącznie liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania 
nie mniej niż 33% ogólnej liczby głosów w Spółce.
3. Głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu ust. 
6 (Grupa Akcjonariuszy) kumuluje się. W przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% ogólnej 
liczby głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady kumulacji i redukcji głosów określają postanowienia  
poniższe.
4. Do liczby głosów jakimi dysponuje akcjonariusz dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi lub 
użytkownikowi lub na podstawie innego tytułu prawnego, w tym porozumienia co do wykonywania prawa głosu 
lub pełnomocnictwa.
5. Akcjonariuszem, w rozumieniu niniejszego § 6a, jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, 
której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu niezależnie od tytułu 
prawnego. Dotyczy to także podmiotów nieposiadających akcji Spółki, w szczególności użytkownika, zastawnika, 
osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi, pełnomocnika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji, a także osoby 
uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 
6. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio podmiot:
a) pozostający w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 
Kodeks spółek handlowych,
b) mający status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status 
przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, lub
c) mający status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki 
zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w 
tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
d) wywierający (w odniesieniu do podmiotu dominującego) lub, na który jest wywierany (w odniesieniu do 
podmiotu zależnego) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości 
stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości 
finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
e) którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z 
głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych 
pakietów akcji Spółki. 
7. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze 
wchodzący w skład Grupy Akcjonariuszy.
8. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługującym 
akcjonariuszom wchodzącym w skład Grupy Akcjonariuszy do poziomu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:
a) liczba głosów każdego z akcjonariuszy wchodzących w skład Grupy Akcjonariuszy ulega pomniejszeniu o 
liczbę głosów proporcjonalną do udziału danego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce 
przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład danej Grupy Akcjonariuszy, tak, aby 
łączna liczba głosów, którymi dysponuje dana Grupa Akcjonariuszy nie przekraczała 10% ogólnej liczby głosów w 
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Spółce;
b) głosy akcjonariuszy wchodzących w skład Grupy Akcjonariuszy redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby 
ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji;
c) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo 
wykonywania co najmniej jednego głosu;
d) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.
9. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie obowiązuje:
1. w przypadku ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji, przewidzianych w Ustawie o Ofercie;
2. względem podmiotu lub podmiotów, które przekroczą próg 50% ogólnej liczby głosów w Spółce wyłącznie w 
wyniku nabycia akcji Spółki w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich 
pozostałych akcji Spółki, o którym mowa w art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Wezwanie”).
10. W przypadku, gdy po zakończeniu Wezwania, o którym mowa w ust. 9 pkt b) powyżej, podmiot lub podmioty 
dokonujące Wezwania posiadać będą akcje Spółki w liczbie uprawniającej do wykonywania mniejszej niż lub 
równej 50% liczby głosów w Spółce, ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązywać będzie także ten 
podmiot lub podmioty.”

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej jako „Walne Zgromadzenie” lub 
„WZ”)

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni kalendarzowych 
przed datą WZ Spółki ("Dzień Rejestracji"), tj. w dniu 14 czerwca 2017 r.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby, które: 
1) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. 14 czerwca 2017 r., oraz 
2) zwróciły się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po 
Dniu Rejestracji - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia 
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie 
wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW S.A.) zgodnie z 
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych 
sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego 
Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 
Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych 
są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie 
Spółki pod adresem 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79C, w Dziale Obsługi Prawnej, w godzinach od 7.00 
do 15.00 na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista 
powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez 
akcjonariusza lub przez osoby uprawione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail: 
inwestor@zpue.pl. W celu identyfikacji akcjonariusza do wskazanego żądania powinny zostać dołączone kopie 
dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego 
dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza 
na WZ, 
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez 
akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego 
lub paszportu. 
Wszystkie wskazane wyżej dokumenty przesyłane do ZPUE S.A. drogą elektroniczną powinny być zeskanowane 
do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie oraz dostarczone na adres e-mail: 
inwestor@zpue.pl.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej 1/20 kapitału 
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni 
przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 
9 czerwca 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 
punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na 
piśmie lub w postaci elektronicznej na adres 
e-mail: inwestor@zpue.pl.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. 
do dnia 12 czerwca 2017 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub 
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akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego 
Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem 
Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci 
elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty 
uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Projekty uchwał w formie elektronicznej 
powinny zostać przesłane na adres 
e-mail Spółki: inwestor@zpue.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej: 
www.zpue.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z uprawnionych akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, 
że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli 
wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i 
głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane 
na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do 
wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną 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 wymaga udzielenia na 
piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie Spółki: www.zpue.pl.
Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone 
najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. 
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, 
pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, 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. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi 
przez akcjonariusza.

Sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności 
tego pełnomocnictwa
Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:
a) sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie 
w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem, 
b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie 
osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 
c) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem 
widniejącym w stosownych odpisach KRS.
W przypadku wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw. 
Potwierdzenie ważności udzielonego pełnomocnictwa zostanie przesłane zwrotnie na wskazany przez 
akcjonariusza adres e-mail.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu 
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą 
korespondencyjną. 
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej.
Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.zpue.pl wzór formularza pozwalającego na wykonywanie 
prawa głosu przez pełnomocnika.

Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje

Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
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Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma 
być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał wraz 
z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych 
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed 
terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.zpue.pl 
w zakładce "Walne Zgromadzenie" oraz w siedzibie Spółki w pod adresem 29-100 Włoszczowa, ul. 
Jędrzejowska 79C. Od dnia 23 maja 2017 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków 
w sprawach objętych porządkiem obrad. 

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.zpue.pl. 

Załączniki
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ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

29-100 Włoszczowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jędrzejowska 79c

(ulica) (numer)

041 3881000 041 3881001

(telefon) (fax)

board@zpue.pl zpue.pl

(e-mail) (www)

656-14-94-014 290780734

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2017-05-29 Janusz Petrykowski Prezes Zarządu

2017-05-29 Tomasz Gajos Członek Zarządu
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