Porz dek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarz d LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzib w Łodzi 92–318, przy Al. Piłsudskiego 135, wpisanej
do rejestru przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego, pod nr KRS 0000059150, działaj c na podstawie art. 395 ksh, zwołuje
na dzie 03.07.2007 roku, na godz.11 Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., które odb dzie si w
siedzibie Spółki.
Porz dek obrad:
1. Otwarcie obrad i sprawy porz dkowe Walnego Zgromadzenia.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za rok obrotowy
2006.
4. Podj cie uchwały w sprawie zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2006.
5. Podj cie uchwał o udzieleniu członkom Zarz du absolutorium z wykonania obowi zków w
roku obrotowym 2006.
6. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalno ci Rady Nadzorczej w 2006r
7. Podj cie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
nich obowi zków w roku obrotowym 2006.
8. Podj cie uchwały w przedmiocie zmiany uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 29.06.2006r., kontynuowanego w dniu 12.07.2006r.dotycz cych wprowadzenia
w Spółce programu motywacyjnego.
9. Zamkni cie obrad Walnego Zgromadzenia.
LSI Software SA informuje, i prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje
wła cicielom akcji na okaziciela, którzy najpó niej na tydzie przed terminem Walnego Zgromadzenia,
w siedzibie Spółki w Łodzi, przy Al.
tj. do dnia 26.06.2007 r., w godzinach 9.00 – 15.00, zło
Piłsudskiego135 (tel.:042-6632290; fax.:042-6632299) imienne wiadectwo depozytowe uprawniaj ce
do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadz cy rachunek papierów
warto ciowych i nie odbior go przed uko czeniem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mog bra udział w Zgromadzeniu i wykonywa prawo głosu osobi cie lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo, od którego zostanie uiszczona opłata skarbowa w wysoko ci 17zł,
powinno by udzielone na pi mie pod rygorem niewa no ci i doł czone do protokołu Walnego
Zgromadzenia. Członkowie Zarz du i pracownicy Spółki nie mog by pełnomocnikami akcjonariuszy.
Przedstawiciele osób prawnych winni okaza aktualny odpis z rejestru okre laj cy osoby uprawnione
do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymowa si
pisemnym pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyło ona do wgl du
w siedzibie Spółki w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego135 przez trzy dni powszednie przed terminem
Walnego Zgromadzenia.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu b d mogły dokona rejestracji i
otrzyma karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpo rednio przed sal obrad od
godz.10.

