
Niniejsze tłumaczenie służy wyłącznie wygodzie czytelnika

Jedyną prawnie obowiązującą wersją jest wersja niemiecka

INFORMACJA O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH AKCJONARIUSZOM

Załącznik do porządku obrad stosownie do art. 109 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych 
(„AktG”)

Akcjonariusze posiadający w sumie co najmniej 5% zarejestrowanego kapitału, którzy posiadali 
swoje akcje przez ponad trzy miesiące przed dniem zgłoszenia wniosku, mogą zgłosić wniosek o 
uzupełnienie porządku obrad walnego zgromadzenia o dodatkowe punkty oraz ich opublikowanie, pod 
warunkiem otrzymania ich wniosku przez Spółkę:

 faksem na numer +43 (0)1 310 55 00 122, lub

 korespondencyjnie na adres „floridotower”, Floridsdorfer Hauptstraße 1, A-1210 Wiedeń, 
Austria, p. Daniel Folian, lub

 za pośrednictwem systemu SWIFT: CENBATWW, komunikat płatniczy MT599 (w 
przypadku akcji proszę w treści zamieścić tekst „ISIN AT0000827209”),

nie później niż 12.05.2010 r. (21 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy). Każdemu wnioskowi o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt musi 
towarzyszyć projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. W celu udokumentowania stanu posiadania 
akcji w przypadku zdeponowanych akcji na okaziciela, wystarczy przedłożyć świadectwo 
depozytowe zgodnie z art. 10a AktG, stwierdzające, że wnioskujący akcjonariusze byli posiadaczami 
odnośnych akcji przez co najmniej ostatnie trzy miesiące oraz wydane nie wcześniej niż 7 dni przed 
datą przedłożenia go Spółce. Zgodnie z art. 128 ust. 5 AktG akcjonariusze są obowiązani składać 
wszelkie projekty uchwał również w niemieckiej wersji językowej.

Projekty uchwał akcjonariuszy zgodnie z art. 110 AktG

Akcjonariusze posiadający w sumie co najmniej 1% zarejestrowanego kapitału mogą zgłaszać do 
każdego punktu porządku obrad projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz wnioskować, aby te 
projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz opcjonalnym oświadczeniem Zarządu lub Rady 
Nadzorczej były publikowane na stronie internetowej Spółki, pod warunkiem otrzymania ich w formie 
tekstowej przez Spółkę:

 faksem na numer +43 (0)1 310 55 00 122, lub

 korespondencyjnie na adres „floridotower”, Floridsdorfer Hauptstraße 1, A-1210 Wiedeń, 
Austria, p. Daniel Folian, lub

 za pośrednictwem systemu SWIFT: CENBATWW, komunikat płatniczy MT599 (w 
przypadku akcji proszę w treści zamieścić tekst „ISIN AT0000827209”),

nie później niż 21.05.2010 r. (7 dni roboczych przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy). W celu udokumentowania stanu posiadania akcji dla potrzeb skorzystania z tego 
prawa przysługującego akcjonariuszom w przypadku zdeponowanych akcji na okaziciela, wystarczy 
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przedłożyć świadectwo depozytowe zgodnie z art. 10a AktG - wydane nie wcześniej niż 7 dni przed 
datą przedłożenia go Spółce. Kilka świadectw depozytowych na akcje, które łącznie składają się na 
udział w wysokości 1%, musi być opatrzonych tą samą datą. Projekt uchwały opublikowanej 
stosownie do art. 110 AktG zostaje poddany pod głosowanie tylko pod warunkiem powtórzenia go 
jako propozycja w trakcie walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 128 ust. 5 AktG akcjonariusze są 
obowiązani składać wszelkie projekty uchwał również w niemieckiej wersji językowej.

Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo do uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu

Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawa głosu oraz wszelkie inne prawa przysługujące 
akcjonariuszom, z których można korzystać w trakcie walnego zgromadzenia przysługują według 
stanu posiadania akcji na dzień 23.05.2010 r., godz. 24:00 czasu wiedeńskiego (Dzień Rejestracji 
Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) (10 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy).

Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przysługuje tylko tym akcjonariuszom, którzy 
udokumentują Spółce na ten dzień, że kwalifikują się jako akcjonariusze. W celu udokumentowania 
swojego stanu posiadania akcji na Dzień Rejestracji wystarczy przedłożyć świadectwo depozytowe 
zgodnie z art. 10a AktG nie później niż 28.05.2010 r. (3 dni robocze przed Zwyczajnego Walnym 
Zgromadzeniem Akcjonariuszy), wyłącznie na jeden z poniższych adresów (adres korespondencyjny, 
adres SWIFT, numer faksu).

Adresy dla potrzeb przedłożenia świadectw depozytowych lub zaświadczeń notarialnych 
umożliwiających uczestnictwo w walnym zgromadzeniu

Korespondencyjnie: na adres Spółki: „floridotower”, Floridsdorfer Hauptstraße 1, A-1210 
Wiedeń, Austria, p. Daniel Folian

Faksem: +43 (0)1 310 55 00 122

SWIFT: do CENBATWW, komunikat płatniczy MT599 (w przypadku akcji proszę 
w treści zamieścić tekst „ISIN AT0000827209”).

Świadectwo depozytowe zgodnie z art. 10a AktG

Świadectwo depozytowe musi być wydane przez bank-powiernika z siedzibą w państwie wchodzącym 
w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub będącym pełnym członkiem OECD oraz musi 
zawierać następujące dane:

 Informacje o emitencie: nazwę/firmę i adres lub kod wykorzystywany przez banki (kod 
SWIFT);

 Informacje o akcjonariuszu lub posiadaczu świadectw udziałowych: imię i 
nazwisko/nazwę/firmę, adres, datę urodzenia w przypadku osób fizycznych lub określenie 
rejestru i numer wpisu do rejestru w przypadku osób prawnych;

 Informacje o akcjach: liczba akcji (ISIN AT0000827209) posiadanych przez akcjonariusza;
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 Numer konta depozytowego lub inne dane identyfikacyjne;

 Świadectwo depozytowe musi zawierać odniesienie do Dnia Rejestracji Uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu: 23.05.2010 r., godz. 24.00 czasu wiedeńskiego (10 dni przed 
datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy).

Zgodnie z ostatnim zdaniem art. 10a ust. 1 AktG Warimpex Finanz- und Beteiligungs 
Aktiengesellschaft honoruje również świadectwa dokumentujące stan posiadania akcji (świadectwa 
depozytowe) wydane osobom prawnym, które są upoważnione do tego, aby być ich depozytariuszami 
zgodnie z prawem polskim. Świadectwa depozytowe należy przedkładać w niemieckiej lub angielskiej 
wersji językowej.

Akcjonariuszy nie ogranicza zarejestrowanie się w celu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ani 
przedłożenie świadectwa depozytowego. Oznacza to, że akcjonariusze mogą swobodnie dysponować 
swoimi akcjami również po rejestracji lub przedłożeniu świadectwa depozytowego.

Zawiadomienie o prawie do zgłaszania pytań zgodnie z art. 118 AktG

Akcjonariuszom ujawniane są w trakcie walnego zgromadzenia informacje o wszelkich sprawach 
Spółki, w zakresie w jakim jest to niezbędne w celu prawidłowej oceny danego punktu porządku 
obrad. Akcjonariusza może spotkać odmowa ujawnienia informacji, jeżeli, na podstawie uzasadnionej 
oceny, ich ujawnienie mogłoby istotnie zaszkodzić Spółce lub Spółce Grupy lub jeżeli ich ujawnienie 
stanowiłoby przestępstwo. Pytania, na które odpowiedź wymaga dłuższego przygotowania, muszą 
zostać przedłożone odpowiednio wcześniej przed walnym zgromadzeniem, tak aby mogło ono 
sprawnie przebiegać:

 faksem na numer +43 (0)1 310 55 00 122, lub

 korespondencyjnie na adres „floridotower”, Floridsdorfer Hauptstraße 1, A-1210 Wiedeń, 
Austria, p. Daniel Folian, lub

 za pośrednictwem systemu SWIFT: CENBATWW, komunikat płatniczy MT599 (w 
przypadku akcji proszę w treści zamieścić tekst „ISIN AT0000827209”).

Informacja dotycząca prawa akcjonariuszy do proponowania uchwał w trakcie walnego 
zgromadzenia zgodnie z art. 119 AktG

Akcjonariuszom przysługuje prawo do proponowania uchwał dotyczących dowolnego punktu 
porządku obrad walnego zgromadzenia, które nie podlegają wcześniejszemu opublikowaniu, pod 
warunkiem że są oni w stanie udokumentować swoje prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
zgodnie z treścią zawiadomienia o jego zwołaniu.




