Og oszenie Zarz du o zwo aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. z siedzib w Warszawie
Zarz d e-Muzyka S.A. z siedzib w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsi biorców
prowadzonego przez S d Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia
Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spó ka”),
dzia aj c na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 402 2 Kodeksu Spó ek Handlowych
(„KSH”) zwo uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) na dzie 28
czerwca 2011 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spó ki w Warszawie przy ul. Zwyci zców 18, z
nast puj cym porz dkiem obrad:

I.

1.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.

Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.

3.

Stwierdzenie prawid owo ci zwo ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do
podejmowania uchwa .

4.

Przyj cie porz dku obrad.

5.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia alno ci za rok
obrotowy 2010.

6.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki za rok
obrotowy 2010.

7.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spó ki za rok obrotowy
2010.

8.

Podj cie uchwa y o pokryciu straty za rok obrotowy 2010.

9.

Podj cie uchwa w przedmiocie udzielenia absolutorium cz onkom organów Spó ki z
wykonania obowi zków w roku obrotowym 2010.

10.

Podj cie uchwa y w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dzia ania Rady
Nadzorczej Spó ki.

11.

Zamkni cie obrad.
INFORMACJE DODATKOWE ZWI ZANE ZE ZWO ANIEM
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY E-MUZYKA S.A.

WALNEGO

Stosownie do dyspozycji art. 402 2 pkt. 2) – 6) KSH Zarz d Spó ki wskazuje jak nast puje:
1.

Opis procedur dotycz cych uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa
osu
a) PRAWO
AKCJONARIUSZA
OKRE LONYCH
SPRAW
W
ZGROMADZENIA

DO
DANIA
UMIESZCZENIA
PORZ DKU
OBRAD
WALNEGO

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest kapita u
zak adowego mog
da umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego
Zgromadzenia.
danie powinno zosta zg oszone Zarz dowi nie pó niej ni na
dwadzie cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do
dnia 07 czerwca 2011 roku.
danie powinno zawiera uzasadnienie lub projekt
uchwa y dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad.
danie mo e zosta
one w postaci elektronicznej, na adres e-mail: info@e-muzyka.pl
W przypadku zg oszenia przez uprawnionych akcjonariuszy w przewidzianym przez
prawo terminie dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Walnego
Zgromadzenia Zarz d niezw ocznie, jednak nie pó niej ni na osiemna cie dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, og osi zmiany w porz dku obrad,
wprowadzone na danie akcjonariuszy. Og oszenie nast pi w sposób w ciwy dla
zwo ania Walnego Zgromadzenia.
Statut Spó ki nie upowa nia do dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku
obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy reprezentuj cych mniej ni jedn
dwudziest kapita u zak adowego.
b) PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZG ASZANIA PROJEKTÓW UCHWA
DOTYCZ CYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZ DKU OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJ
ZOSTA
WPROWADZONE DO PORZ DKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO
ZGROMADZENIA
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spó ki reprezentuj cy co najmniej jedn dwudziest
kapita u zak adowego mog przed terminem Walnego Zgromadzenia zg asza Spó ce na
pi mie lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej (na adres info@emuzyka.pl) projekty uchwa dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad.
Spó ka niezw ocznie og osi projekty uchwa na stronie internetowej www.e-muzyka.pl
w zak adce „Dla Inwestorów” / „Walne Zgromadzenia”.
Statut Spó ki nie upowa nia do zg aszania Spó ce na pi mie lub przy wykorzystaniu
rodków komunikacji elektronicznej projektów uchwa dotycz cych spraw
wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj
zosta wprowadzone do porz dku obrad, przez akcjonariuszy reprezentuj cych mniej
ni jedn dwudziest kapita u zak adowego.
c) PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZG ASZANIA PROJEKTÓW UCHWA
DOTYCZ CYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZ DKU OBRAD
PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA
Ka dy z akcjonariuszy mo e podczas Walnego Zgromadzenia zg asza projekty uchwa
dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad.
d) SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA G OSU PRZEZ PE NOMOCNIKA, W
TYM W SZCZEGÓLNO CI O FORMULARZACH STOSOWANYCH
PODCZAS G OSOWANIA PRZEZ PE NOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE
ZAWIADAMIANIA SPÓ KI PRZY WYKORZYSTANIU
RODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PE NOMOCNIKA

Akcjonariusz b cy osob fizyczn mo e uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywa prawo g osu osobi cie lub przez pe nomocnika. Akcjonariusz inny ni
osoba fizyczna mo e uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo
osu przez osob uprawnion do sk adania o wiadcze woli w jego imieniu lub przez
pe nomocnika. Pe nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na
Walnym Zgromadzeniu, chyba e co innego wynika z tre ci pe nomocnictwa.
Pe nomocnik mo e udzieli dalszego pe nomocnictwa, je eli wynika to z tre ci
pe nomocnictwa. Pe nomocnik mo e reprezentowa wi cej ni jednego akcjonariusza i
osowa odmiennie z akcji ka dego akcjonariusza. Akcjonariusz Spó ki posiadaj cy
akcje zapisane na wi cej ni jednym rachunku papierów warto ciowych mo e ustanowi
oddzielnych pe nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na ka dym z
rachunków.
Pe nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spó ki i wykonywania
prawa g osu wymaga udzielenia na pi mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pe nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego
certyfikatu.
W przypadku udzielenia pe nomocnictwa na pi mie pe nomocnictwo podpisane przez
Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, nale y
przes na adres Spó ki. Pe nomocnictwo udzielone w formie pisemnej powinno zosta
one najpó niej w chwili podpisywania listy obecno ci na Walnym Zgromadzeniu
przez jego Przewodnicz cego.
W przypadku zawiadomienia o udzieleniu pe nomocnictwa w postaci elektronicznej
zawiadomienie to powinno by skierowane do Spó ki na adres e-mail: info@emuzyka.pl co najmniej na 1 (jeden) dzie roboczy przed terminem Walnego
Zgromadzenia, to jest do dnia 27 czerwca 2011 roku, do godziny 15:00 i powinno
zawiera co najmniej oznaczenie Akcjonariusza udzielaj cego pe nomocnictwo i
pe nomocnika oraz tre dokumentu pe nomocnictwa wraz z podpisem Akcjonariusza
lub osób reprezentuj cych Akcjonariusza.
Wskazany wy ej sposób zawiadamiania o udzieleniu pe nomocnictwa w postaci
elektronicznej ma na celu umo liwienie ograniczonej identyfikacji Akcjonariusza i jego
pe nomocnika oraz weryfikacj wa no ci pe nomocnictwa. Spó ka nie mo e
zagwarantowa , e b dzie w stanie zweryfikowa to samo
Akcjonariuszy
udzielaj cych
pe nomocnictwa
w
dniu
Walnego
Zgromadzenia.
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielaj cego pe nomocnictwa, zawiadomienie o
udzieleniu pe nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawiera (jako za cznik
w pdf):
w przypadku Akcjonariusza b cego osob fizyczn - kopi dowodu
osobistego, paszportu lub te innego urz dowego dokumentu po wiadczaj cego
to samo Akcjonariusza;
w przypadku Akcjonariusza innego ni osoba fizyczna - kopi odpisu z
ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie
osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz
kopi dowodu osobistego, paszportu lub te innego urz dowego dokumentu

po wiadczaj cego to samo
osób uprawnionych
Akcjonariusza podpisanych na pe nomocnictwie.

do

reprezentowania

W przypadku w tpliwo ci, co do prawid owo ci kopii wy ej wymienionych
dokumentów, Zarz d Spó ki zastrzega sobie prawo do
dania od pe nomocnika
okazania przy sporz dzeniu listy obecno ci kopii powy szych dokumentów
potwierdzonych za zgodno
z orygina em przez notariusza lub inny podmiot
upowa niony do potwierdzania za zgodno z orygina em.
Wzór formularza pozwalaj cego na wykonywanie prawa g osu przez pe nomocnika
udost pniony jest na stronie internetowej Spó ki pod adresem www.e-muzyka.pl w
zak adce „Dla Inwestorów” / „Walne Zgromadzenia”.
Jednocze nie Zarz d informuje, i w przypadku udzielenia przez akcjonariusza
pe nomocnictwa wraz z instrukcj do g osowania, Spó ka nie b dzie weryfikowa a czy
pe nomocnicy wykonuj prawo g osu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od
akcjonariuszy. W zwi zku z powy szym, Zarz d informuje, i instrukcja do g osowania
powinna by przekazana jedynie pe nomocnikowi.
e) MO LIWO
I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU
PRZY WYKORZYSTANIU RODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Statut Spó ki nie przewiduje mo liwo ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.
f)

SPOSÓB WYPOWIADANIA SI W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZY WYKORZYSTANIU RODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Statut Spó ki nie przewiduje mo liwo ci wypowiadania si w trakcie Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.

g) SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA G OSU DROG KORESPONDENCYJN
LUB
PRZY
WYKORZYSTANIU
RODKÓW
KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
Statut Spó ki nie przewiduje mo liwo ci wykonywania prawa g osu przy wykorzystaniu
rodków komunikacji elektronicznej oraz nie przewiduje równie mo liwo ci
wykonywania prawa g osu drog korespondencyjn .
2. DZIE
REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU,
INFORMACJA, E PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU
MAJ
TYLKO OSOBY B
CE AKCJONARIUSZAMI SPÓ KI W DNIU
REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu stosownie do tre ci art. 4061 KSH, maj
tylko osoby b ce akcjonariuszami spó ki na 16 (szesna cie) dni przed dat Walnego
Zgromadzenia (dalej „Dzie Rejestracji Uczestnictwa”), to jest w dniu 12 czerwca 2011
roku, pod warunkiem, e przedstawi podmiotowi prowadz cemu ich rachunek papierów
warto ciowych danie wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu w okresie przypadaj cym nie wcze niej ni po og oszeniu o
zwo aniu Walnego Zgromadzenia i nie pó niej ni w pierwszym dniu powszednim po Dniu
Rejestracji Uczestnictwa, tj. do dnia 13 czerwca 2011 roku (art. 406 3 §2 KSH). Uprawnieni z
akcji imiennych oraz zastawnicy i u ytkownicy, którym przys uguje prawo g osu, maj

prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, je eli b
Dniu Rejestracji Uczestnictwa (406 2 KSH).

wpisani do ksi gi akcyjnej w

3. WSKAZANIE, GDZIE I W JAKI SPOSÓB OSOBA UPRAWNIONA DO
UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU MO E UZYSKA PE NY
TEKST DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BY PRZEDSTAWIONA WALNEMU
ZGROMADZENIU, ORAZ PROJEKTY UCHWA
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo e uzyska pe ny tekst
dokumentacji, który ma by przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu, w tym projekty
uchwa dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad przed terminem Walnego
Zgromadzenia na stronie internetowej Spó ki www.e-muzyka.pl w zak adce „Dla
Inwestorów” / „Walne Zgromadzenia” oraz w siedzibie Spó ki – w Biurze Zarz du, ul.
Zwyci zców 18, 03-941 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 17:00.
4. WSKAZANIE ADRESU STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B
UDOST PNIONE INFORMACJE DOTYCZ CE WALNEGO ZGROMADZENIA
Informacje dotycz ce Walnego Zgromadzenia b
udost pniane na stronie internetowej
www.e-muzyka.pl w zak adce „Dla Inwestorów” / „Walne Zgromadzenia”.
W ramach powy szej strony internetowej Spó ka zamieszcza od dnia zwo ania Walnego
Zgromadzenia:
1) og oszenie o zwo aniu Walnego Zgromadzenia,
2) informacj o ogólnej liczbie akcji w Spó ce i liczbie g osów z tych akcji w dniu
og oszenia, a je eli akcje s ró nych rodzajów - tak e o podziale akcji na poszczególne
rodzaje i liczbie g osów z akcji poszczególnych rodzajów,
3) dokumentacj , która ma by przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
4) projekty uchwa lub, je eli nie przewiduje si podejmowania uchwa , uwagi Zarz du lub
Rady Nadzorczej Spó ki, dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad przed
terminem Walnego Zgromadzenia,
5) formularze pozwalaj ce na wykonywanie prawa g osu przez pe nomocnika lub drog
korespondencyjn , je eli nie s one wysy ane bezpo rednio do wszystkich
akcjonariuszy.
5. POZOSTA E INFORMACJE
Akcjonariusz Spó ki mo e przenosi akcje w okresie mi dzy Dniem Rejestracji Uczestnictwa
a dniem zako czenia Walnego Zgromadzenia.
Cz onkowie Zarz du i Rady Nadzorczej Spó ki maj prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana
przez Zarz d, zawieraj ca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
zamieszkania (siedzib ), liczb akcji oraz liczb przys uguj cych im g osów, b dzie
wy ona w lokalu Zarz du w siedzibie Spó ki przez trzy dni powszednie przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22, 24 oraz 27 czerwca 2011 roku. Osoba fizyczna

mo e poda adres do dor cze zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz mo e przegl da
list akcjonariuszy w lokalu Zarz du Spó ki, da odpisu listy za zwrotem kosztów jego
sporz dzenia oraz mo e
da przes ania mu listy akcjonariuszy nieodp atnie poczt
elektroniczn , podaj c adres, na który lista powinna by wys ana.
Akcjonariusz ma prawo da wydania odpisu wniosków w sprawach obj tych porz dkiem
obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Akcjonariusz mo e g osowa odmiennie z ka dej z posiadanych akcji.
Jednocze nie Zarz d informuje, e w sprawach nieobj tych niniejszym og oszeniem stosuje
si przepisy KSH oraz Statutu Spó ki i w zwi zku z tym prosi akcjonariuszy Spó ki o
zapoznanie si z powy szymi regulacjami (tre Statutu Spó ki jest dost pna na stronie
internetowej Spó ki www.e-muzyka.pl).

