ZWOŁANIE
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ATM GRUPA S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek
handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S. A.,
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2009 r. o
godzinie 12.00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną ATM-Investment Sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany § 3 ust. 2 Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści w
brzmieniu:
„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- PKD 22 - Działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników
informacji,
- PKD 29 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- PKD 31 - Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej
nie sklasyfikowana,
- PKD 32 - Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych
i telekomunikacyjnych,
- PKD 33 - Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych,
zegarów i zegarków,
- PKD 36 - Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
- PKD 45 - Budownictwo,
- PKD 51 - Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami
mechanicznymi i motocyklami,
- PKD 52 - Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i
motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego,
- PKD 55 - Hotele i restauracje,
- PKD 60 - Transport lądowy; transport rurociągowy,
- PKD 65.22 – Pozostałe formy udzielania kredytów,
- PKD 67.13.Z - Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
- PKD 70 - Obsługa nieruchomości,
- PKD 71 - Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów
użytku osobistego i domowego,
- PKD 72 - Informatyka,
- PKD 73 - Nauka,
- PKD 74 12 – Działalność rachunkowo- księgowa,
- PKD 74 13 Z Badanie rynku i opinii publicznej,

-

PKD 74 14 Doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i
zarządzania,
- PKD 74 15 Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami,
- PKD 74 20 Działalność w zakresie architektury, inżynierii,
- PKD 74 30 Z Badania i analizy techniczne,
- PKD 74 40 Z Reklama,
- PKD 74 50 Rekrutacja pracowników i poszukiwanie personelu,
- PKD 74 60 Z Działalność dochodzeniowo-detektywistyczna,
- PKD 74 70 Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów,
- PKD 74 8 Pozostała działalność komercyjna,
- PKD 80 - Edukacja,
- PKD 92 - Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem,
- PKD 61.2 Śródlądowy transport wodny,
- PKD 63.22 Pozostała działalność wspomagająca transport wodny.”
i nadania mu treści w następującym brzmieniu:
„2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 18.20.Z
Reprodukcja zapisanych nośników informacji
- 41.10.Z
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków
- 41.20.Z
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych
- 42.11.Z
Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 42.13.Z
Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 43.21.Z
Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych
-

43.29.Z
43.39.Z
46.43.Z
46.52.Z

-

47.19.Z
47.91.Z

-

47.99.Z

-

49.39.Z

49.41.Z
51.10.Z
51.21.Z
55.10.Z
55.90.Z
56.10.A
56.21.Z

-

58.11.Z
58.13.Z
58.14.Z
58.19.Z
58.21.Z
58.29.Z
59.11.Z

-

59.12.Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części
do niego
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Transport drogowy towarów
Transport lotniczy pasażerski
Transport lotniczy towarów
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Pozostałe zakwaterowanie
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering)
Wydawanie książek
Wydawanie gazet
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Pozostała działalność wydawnicza
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi

-

59.13.Z

-

59.14.Z
59.20.Z
60.10.Z
60.20.Z

-

62.01.Z
62.02.Z
62.03.Z
62.09.Z

-

63.11.Z

-

63.12.Z
63.91.Z
63.99.Z

-

64.92.Z
64.99.Z

-

68.10.Z
68.20.Z

-

69.20.Z
70.10.Z

-

70.21.Z
70.22.Z

-

72.19.Z

-

72.20.Z

-

73.11.Z
73.12.A

-

73.12.B

-

73.12.C

-

73.12.D

-

73.20.Z
74.10.Z
74.20.Z
74.30.Z
74.90.Z

-

77.11.Z
77.12.Z

-

77.22.Z
77.32.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
Działalność związana z projekcją filmów
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Nadawanie programów radiofonicznych
Nadawanie
programów
telewizyjnych
ogólnodostępnych
i
abonamentowych
Działalność związana z oprogramowaniem
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność
Działalność portali internetowych
Działalność agencji informacyjnych
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Pozostałe formy udzielania kredytów
Pozostała
finansowa
działalność
usługowa,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Wynajem
i
zarządzanie nieruchomościami
własnymi
lub
dzierżawionymi
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
Działalność agencji reklamowych
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
mediach elektronicznych (Internet)
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach
Badanie rynku i opinii publicznej
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Działalność fotograficzna
Działalność związana z tłumaczeniami
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli
Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

-

77.33.Z

-

77.35.Z
77.39.Z

-

77.40.Z

-

78.10.Z

-

85.42.B
85.52.Z
85.59.B
85.60.Z
90.01.Z
90.02.Z
90.04.Z
93.29.Z
95.12.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając
komputery
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników
Szkoły wyższe
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność wspomagająca edukację
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
Działalność obiektów kulturalnych
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

b) zmiany § 10 Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści w
brzmieniu:
„Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom dysponującym łącznie akcjami zapewniającymi co
najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki przysługuje uprawnienie do zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie właściwym oraz
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane a Zarząd nie
zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez
akcjonariusza.”
i nadanie mu treści w następującym brzmieniu:
„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.”
c) zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści w
brzmieniu:
„1. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.”
i nadanie mu treści w następującym brzmieniu:
„1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z
wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.”
7. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM
Grupa SA.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi
Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia
tj. do dnia 1 grudnia 2009 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na adres
siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@atmgrupa.pl. Do żądania
dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 4 grudnia 2009 roku, ogłasza zmiany w porządku
obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
zwołania Walnego Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres:
wza@atmgrupa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad.
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki w zakładce:
Dla Inwestorów – Walne Zgromadzenie.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo
wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem
porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te
wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu
uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci
elektronicznej. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu znajdujący się na
końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na
stronie internetowej Spółki, w zakładce: Dla Inwestorów - Walne Zgromadzenie.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą
elektroniczną na adres wza@atmgrupa.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, 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. Wszelkie konsekwencje związane z
nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem
elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
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
lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia
faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku
brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie
jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla
odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z
okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez pełnomocnika lub mocodawcę),
ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą
fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego
akcjonariusza rejestru.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu
Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub
pracownik spółki zależnej od ATM Grupa 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 przez pełnomocnika, o którym mowa w
niniejszym akapicie jest wyłączone.
Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby
będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), który przypada na
6 grudnia 2009 roku.
Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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 Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie
później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 7
grudnia 2009 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia
imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
a)
były akcjonariuszami Spółki najpóźniej w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 6 grudnia 2009
roku, oraz
b)
zwróciły się – nie wcześniej niż w po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i
nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów
wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Bielanach Wrocławskich (55-040
Kobierzyce), ul. Dwa Światy 1, w godzinach 9.00 – 17.00, na 3 (trzy) dni powszednie przed
odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są
o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół
godziny przed rozpoczęciem obrad.
Dostęp do dokumentacji
Zgodnie z art. 4023 § 1 ksh dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie
internetowej Spółki www.atmgrupa.pl, od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie
www.atmgrupa.pl, w zakładce: Dla Inwestorów – Walne Zgromadzenie.

