
UCHWAŁA NR 1 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie w 
dniu 26 czerwca 2018 roku 

 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 
conastępuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Modern Commerce  Spółka Akcyjna postanawia wybrać na 
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią  _____________ 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 2 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą „Modern Commerce”  S.A. w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 roku 
 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki w brzmieniu: 

 
1. Otwarcieobrad. 
2. WybórPrzewodniczącegoZwyczajnegoWalnegoZgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowaniauchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Podjęcieuchwałyoodstąpieniuodwyborukomisjiskrutacyjnej. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 
2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 

7. RozpatrzenieizatwierdzeniesprawozdaniafinansowegoSpółkizarok2017 
8. Podjęcieuchwaływsprawiepokrycia straty za rok2017 
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z  wykonania 

przeznichobowiązkówwroku2017 
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku2017 
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany  w składzie Rady Nadzorczej 
12. Wolne głosy iwnioski 
13. ZamknięcieobradZwyczajnegoWalnegoZgromadzenia 

 
 

UCHWAŁA NR 3 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą „Modern Commerce” w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 roku 
 

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 



UCHWAŁA NR 4 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie w 
dniu 26 czerwca 2018 roku 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Modern Commerce” S.A. w Warszawie z 
jej działalności w 2017 roku 
 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2013 
poz. 1030 tj. z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Modern Commerce” w 
Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
 

UCHWAŁA NR 5 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie w 
dniu 26 czerwca 2018 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 
31.12.2017 r. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 
r. do 31.12.2017 r. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 6 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Modern Commerce S.A. w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017. r. do 31.12.2017  r. 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017. r. do 
31.12.2017 r. obejmujące: 

a) wprowadzenie do sprawozdaniafinansowego; 
b) bilans sporządzony na dzień 31  grudnia 2017r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje 

kwotę …………………….zł; 
c) rachunek zysków i strat za okres od dnia  01 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017  r. 

wykazującyzysknetto(stratęnetto)*wkwocie…………………….zł; 
d) zestawienie  zmian  w kapitale  własnym  za okres  od dnia  01 stycznia 2017r.  do dnia 

31 grudnia 2017  r.  wykazujące  zmniejszenie (zwiększenie)  kapitału własnego o kwotę 
……………………. zł; 

e) rachunek   przepływów  pieniężnych  za   okres   od  dnia   01 stycznia 2017r.   dodnia 
31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie (zwiększenie)* stanu środków pieniężnych o kwotę 
……………………. zł; 

f) dodatkoweinformacjeiobjaśnienia. 
 

§ 2 



Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 7 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie w 
dniu 26 czerwca 2018  roku 

 
w sprawie pokrycia starty Spółki za 2017 rok 

 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Spółki za okres od 01.01.2017. r. do 31.12.2017r. w 
kwocie……………………. zł w całości pokryć z przyszłych zysków. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 8 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą „Modern Commerce”  S.A. w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 roku 
 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2017. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Bukowi 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 9 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 roku 
 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2017. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Dabrowskiemu 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 10 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 roku 
 

w  sprawie  udzielenia  Członkowi  Rady  Nadzorczej Spółkiabsolutorium z  wykonaniaprzez  niego 
obowiązków w roku obrotowym2017 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 



§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewie Gułajskiej absolutorium 
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 11 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 roku 
 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2017 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Markowi 
Michnickiemuabsolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 12 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie w 
dniu 26 czerwca 2018 roku 

 
w  sprawie  udzielenia  Członkowi  Rady  Nadzorczej Spółkiabsolutorium z  wykonaniaprzez  niego 
obowiązków w roku obrotowym2017 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Cynowskiemu 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 13 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 roku 
 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2017 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Stephane Heusdens 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 14 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 roku 
 



w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2017 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Christophe Delachaux 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR 15 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 roku 
 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym 2017 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Wojciechowi  Dulskiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 
UCHWAŁA NR 16 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
spółki pod firmą „Modern Commerce” S.A. w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 roku 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym 2017 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi  Zarządu Spółki – Panu Markowi Dabrowskiemu 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR 17 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Modern Commerce S.A. w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 roku  
 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2017 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 



 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Małgorzacie Michnickiej absolutorium 
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA NR 18 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą Modern Commerce S.A. w Warszawie w dniu 26 czerwca 2018 roku  
 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej  
 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następującą osobę: 
Pana/Panią…………………. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
§ 1 

Zarząd Spółki "MODERN COMMERCE" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, (ul. Mołdawska 9, 
02-127 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 354814, REGON: 141718320 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, 
zwołuje w trybie art. 4021 § 1 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na dzień 26 czerwca 
2018 r., na godzinę 16.00,  które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Kopernika 5/7 00-367 Warszawa., z 
następującym porządkiem  obrad: 
 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku 
Spółki za rok obrotowy 2017 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za  rok 2017 
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z  wykonania 

przez nich obowiązków w roku 2017  
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku  2017 
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany  w składzie Rady Nadzorczej 
12. Wolne głosy i wnioski 
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być 
przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail:  

biuro@moderncommerce.pl 

w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 
punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed 
wyznaczonym terminem WZA.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, 
przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed 
terminem WZA zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail:  

biuro@moderncommerce.pl 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w 
formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do 
wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.  

Każdy akcjonariusz może podczas obrad WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. 

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

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

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do 



protokołu WZA lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa 
znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia 
na stronie internetowej spółki. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić 
spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: 

biuro@moderncommerce.pl 

dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.  

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i 
mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty 
elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego 
zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego 
zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.  

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. 

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu 
weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może 
w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej albo telefonicznej skierowanym do 
akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. 

Po przybyciu na WZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał 
dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości 
pełnomocnika. 

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego 
przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.  

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. 

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na WZA. Udzielenie 
dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 

Dniem rejestracji uczestnictwa na WZA jest dzień przypadający na 16 dni przed WZA, to jest 10 czerwca 
2018 r. („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w WZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami 
Spółki w Dniu Rejestracji. 

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu 
Rejestracji. 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej 
niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu WZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu 
Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 11.06.2018 r., podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w WZA będą tylko osoby, które: 

a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 10.06.2018 r. oraz 

b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów 
wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu. 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni 
powszednie przed odbyciem WZA. 

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna 
być wysłana. 

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

Projekty uchwał będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki począwszy od dnia zwołania WZA, 
zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni 
powszednie przed odbyciem WZA. 



Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna 
być wysłana. 

 

Obowiązek informacyjny  
Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”),  informujemy, iż w przypadku 
skorzystania z prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka „Modern Commerce” S.A. 
z siedzibą przy ul. Mołdawskiej 9, VI piętro  zwana dalej „Administratorem”;  

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie 
instrumentami finansowymi;  

3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
4) kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr 

PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,  
5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni 

pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, 
urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Państwa danych na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich; 
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 

niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a po 
tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych 
roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec 
Administratora;  

8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania; 

9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, 
iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu;  

11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;  

12) dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

Informacje dotyczące WZA dostępne są na stronie Spółki:  
www.moderncommercesa.com 

 
___________________ ___________________ 
     Marek DABROWSKI  Marcin MICHNICKI 

"MODERN COMMERCE" S.A. 
 
 
Wzór pełnomocnictwa 
 
[miejscowość, data] 
 
Pełnomocnictwo 
 
Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby 
prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości 
nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych 
[przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki "MODERN COMMERCE" S.A. na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu zwołanym na godzinę 16:00, na dzień 26.06.2018  r. 
 


