LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.
Zarząd spółki LSI Software S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4022 § 1 i 2
Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku, o godzinie 10:00, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
odbędzie się w Łodzi w siedzibie Spółki przy ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2018.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2018.
Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018.
Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2018.
Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018 oraz
sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2018.
Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2018.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
Podjęcie uchwał w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.
Podjęcie uchwał w sprawie zakupu nieruchomości.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zmiany w Statucie
Dotychczasowa treść § 7
Przedmiotem działalności Spółki jest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

str. 1

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych _______________________________ 26.20.Z
Naprawa i konserwacja maszyn ____________________________________________ 33.12.Z
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych____________________ 33.13.Z
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych________________________________ 33.14.Z
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia_____________________ 33.20.Z
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania __________ 46.51.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń______________________________ 46.69.Z
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i
oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ___________________ 47.41.Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach ______________________________________________________________ 47.42.Z
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _________________________________ 47.59.Z
Wydawanie książek______________________________________________________ 58.11.Z
Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)___________________ 58.12.Z
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Wydawanie gazet_______________________________________________________ 58.13.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków______________________________ 58.14.Z
Pozostała działalność wydawnicza__________________________________________ 58.19.Z
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych________________________ 58.21.Z
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania_________________ 58.29.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych_______________________ 59.20.Z
Nadawanie programów radiofonicznych______________________________________ 60.10.Z
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych_________ 60.20.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej____________________________ 61.10.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej ________________________________________________ 61.20.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej _____________________________ 61.30.Z
Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji _____________________________ 61.90.Z
Działalność związana z oprogramowaniem ___________________________________ 62.01.Z
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ______________________ 62.02.Z
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi_______________ 62.03.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych _______________________________________________________ 62.09.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność ___________________________________________________ 63.11.Z
Działalność portali internetowych___________________________________________ 63.12.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana ______________________________________________________ 63.99.Z
Pozostałe formy udzielania kredytów ________________________________________ 64.92.Z
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja__________________________ 70.21.Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania __________________________________________________________ 70.22.Z
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne____________ 71.12.Z
Pozostałe badania i analizy techniczne______________________________________ 71.20.B
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych _________________________________________________________ 72.19.Z
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ________________________ 74.10.Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana ______________________________________________________ 74.90.Z
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek _____________________ 77.11.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.11.Z
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery__________ 77.33.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane ______________________________________________________ 77.39.Z
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim ______________________________________________________ 77.40.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana ___________________________________________ 82.99.Z
Technika_____________________________________________________________ 85.32.A
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ____________ 85.59.B
Działalność wspomagająca edukację _______________________________________ 85.60.Z
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych ____________________ 95.11.Z
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Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych _______________________________ 26.20.Z
Naprawa i konserwacja maszyn ____________________________________________ 33.12.Z
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych____________________ 33.13.Z
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych________________________________ 33.14.Z
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia_____________________ 33.20.Z
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek ______________ 45.11.Z
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli _____________________________________________________________ 45.19.Z
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania __________ 46.51.Z
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń______________________________ 46.69.Z
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i
oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ___________________ 47.41.Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach ______________________________________________________________ 47.42.Z
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach _________________________________ 47.59.Z
Wydawanie książek______________________________________________________ 58.11.Z
Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)___________________ 58.12.Z
Wydawanie gazet_______________________________________________________ 58.13.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków______________________________ 58.14.Z
Pozostała działalność wydawnicza__________________________________________ 58.19.Z
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych________________________ 58.21.Z
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania_________________ 58.29.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych_______________________ 59.20.Z
Nadawanie programów radiofonicznych______________________________________ 60.10.Z
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych_________ 60.20.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej____________________________ 61.10.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej ________________________________________________ 61.20.Z
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej _____________________________ 61.30.Z
Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji _____________________________ 61.90.Z
Działalność związana z oprogramowaniem ___________________________________ 62.01.Z
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ______________________ 62.02.Z
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi_______________ 62.03.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych _______________________________________________________ 62.09.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność ___________________________________________________ 63.11.Z
Działalność portali internetowych___________________________________________ 63.12.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana ______________________________________________________ 63.99.Z
Pozostałe formy udzielania kredytów ________________________________________ 64.92.Z
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Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja__________________________ 70.21.Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania __________________________________________________________ 70.22.Z
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne____________ 71.12.Z
Pozostałe badania i analizy techniczne______________________________________ 71.20.B
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych _________________________________________________________ 72.19.Z
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ________________________ 74.10.Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana ______________________________________________________ 74.90.Z
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek _____________________ 77.11.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.11.Z
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery__________ 77.33.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane ______________________________________________________ 77.39.Z
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim ______________________________________________________ 77.40.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana ___________________________________________ 82.99.Z
Technika_____________________________________________________________ 85.32.A
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ____________ 85.59.B
Działalność wspomagająca edukację _______________________________________ 85.60.Z
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych ____________________ 95.11.Z

Dotychczasowa treść § 11a :
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego, to jest o kwotę nie wyższą niż 2 445 000 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć
tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2 445 000 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści
pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w drodze
jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
udzielone jest na okres 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu
przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji, z wyłączeniem obowiązku
uzyskania zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna emitowanych akcji nie może być niższa
niż średnia cena akcji Spółki w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. ważona wolumenem obrotu w okresie ostatnich trzech miesięcy sprzed dnia podjęcia
przez Zarząd Spółki uchwały w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §
2 Kodeksu spółek handlowych, w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z
końcem okresu przewidzianego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich
sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w
szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w
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dywidendzie,
ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i
proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów
zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie
dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie
ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym
zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.,
f) dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją uprawnień wynikających z
niniejszego upoważnienia,
g) podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do
obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a
także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę
papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji),
h) podejmowania wszelkich czynności związanych z dematerializacją emitowanych przez Spółkę
papierów wartościowych, w tym każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie
papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym
akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi
przez Spółkę papierami wartościowymi.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w
części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz pozbawić
dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru warrantów subskrypcyjnych
emitowanych zgodnie z postanowieniem §11a ust. 4 Statutu.
b)

Proponowana treść § 11a :
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego, to jest o kwotę nie wyższą niż 2 445 000 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć
tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2 445 000 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści
pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w drodze
jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych poniżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
udzielone jest na okres 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu
przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji, z wyłączeniem obowiązku
uzyskania zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna emitowanych akcji nie może być niższa
niż średnia cena akcji Spółki w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. ważona wolumenem obrotu w okresie ostatnich trzech miesięcy sprzed dnia podjęcia
przez Zarząd Spółki uchwały w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §
2 Kodeksu spółek handlowych, w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z
końcem okresu przewidzianego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich
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sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w
szczególności Zarząd jest umocowany do:
a) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w
dywidendzie,
b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i
proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów
zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie
dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie
ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym
zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.,
f) dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją uprawnień wynikających z
niniejszego upoważnienia,
g) podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do
obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a
także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę
papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji),
h) podejmowania wszelkich czynności związanych z dematerializacją emitowanych przez Spółkę
papierów wartościowych, w tym każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie
papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym
akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi
przez Spółkę papierami wartościowymi.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w
części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz pozbawić
dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru warrantów subskrypcyjnych
emitowanych zgodnie z postanowieniem §11a ust. 4 Statutu.
Dotychczasowa treść § 21 ust. 1 lit. b :
b) zatwierdzanie regulaminu zarządu Spółki i ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
Proponowana treść § 21 ust. 1 lit. b :
b) zatwierdzanie regulaminu zarządu Spółki i ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Zarządu
Spółki;
Dotychczasowa treść § 21 ust. 1 lit. h :
h) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
Proponowana treść § 21 ust. 1 lit. h :
h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości;
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Dotychczasowa treść § 28 :
Sprawozdania finansowe Spółki umieszczane są w Monitorze Polskim B.
Proponowana treść § 28 :
Usunąć zapis w całości.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu spółki mają osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 11 czerwca
2019 roku.
Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu
spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. dnia 11
czerwca 2019 roku.
Zgodnie z art. 4062 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji imiennych, ze świadectw tymczasowych
oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są
wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych
prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo
głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
W celu uczestniczenia w ZWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od
banku, notariusza lub podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z treścią art. 4063 KSH.
Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, tj. 27 maja 2019 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 12 czerwca 2019 roku.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ LSI Software S.A. ustala na podstawie
wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi.
Dostęp do dokumentacji
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie
dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem: www.lsisoftware.pl. Podczas
obrad ZWZ akcjonariusze posługują się językiem polskim.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki w Łodzi, ul.
Przybyszewskiego 176/178 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. 24 czerwca 2019
roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej w języku
polskim na adres mailowy Spółki : inwestorzy@lsisoftware.pl .
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
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Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software S.A. oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ LSI Software S.A., 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 posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym
rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
akcjonariusza.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LSI Software SA jest członek Zarządu,
członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na
ZWZ w dniu 27 czerwca 2019 roku. 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.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ LSI Software SA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia
go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie
internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. O udzieleniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz
przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu
pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku,
gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka
organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła
skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest
osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o w rozumieniu art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako
mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane
drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone
na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres emailowy: inwestorzy@lsisoftware.pl .
Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres
e-mail, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego
pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i
pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub
elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się
odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za
błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.
Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez
pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu LSI Software S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.
Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone
Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do
dnia 6 czerwca 2019 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: LSI Software SA, ul.
Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź albo w formie elektronicznej na następujący adres e-mail:

str. 8

LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl,www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449 Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000059150 Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł

LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.
inwestorzy@lsisoftware.pl. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone
przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, tj. 9 czerwca 2019 roku.
Prawa akcjonariuszy 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
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres: LSI Software SA, ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120
Łódź albo w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: inwestorzy@lsisoftware.pl. Spółka
niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: www.lsisoftware.pl.
Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny
być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i
nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.
Komunikacja elektroniczna.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej
www.lsisoftware.pl w zakładce Inwestorzy.
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