OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ
GPPI SPÓŁKA AKCYJNA

Jako Prezes Zarządu spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-855) przy ul. Petera
Mansfelda 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000292586, zwołuję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na
dzień 10 grudnia 2018 r. na godz. 9:30.

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Postępu 14 (5 piętro), z
następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na
okaziciela serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o
dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
6a. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
imiennych serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. oraz ubiegania się
o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku alternatywnym i ich dematerializacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału
zakładowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na
okaziciela serii G, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu
Spółki.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem
objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych
akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji przez
posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A1.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na
rynku alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie
upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
12a. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie
papierów wartościowych.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za lata ubiegłe.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za lata
ubiegłe.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad
określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego lub w
sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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I. Zmiany w statucie spółki

W statucie spółki proponuje się wprowadzenie zmiany w §2
§ 2 statutu spółki w obecnym brzmieniu:
§ 2.
1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: GPPI Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: GPPI S.A.

Treść § 2 po planowanej zmianie:
§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: FIGENE CAPITAL S.A.

W statucie spółki proponuje się wprowadzenie zmiany w §3
§ 3 statutu spółki w obecnym brzmieniu:
§ 3.
1. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
2. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju oraz za
granicą.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
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Treść § 3 po planowanej zmianie:
§ 3.
1. Siedzibą Spółki jest miasto m.st. Warszawa.
2. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju oraz za
granicą.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

W statucie spółki proponuje się wprowadzenie zmiany w §4
§ 4 statutu spółki w obecnym brzmieniu:
§ 4.
Przedmiotem działalności spółki jest:
1.

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46. 19.2

2.

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z

3.

Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z

4.

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i u rządzeń biurowych 46.66.Z

5.

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z

6.

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z

7.

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58. 12.Z

8.

Pozostała działalność wydawnicza 58. 19.Z

9.

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.11 Z

10. Działalność portali internetowych 63. 12.Z
11. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64. 19.Z
12. Działalność holdingów finansowych 64.20.Z
4

13. Działalność trustów , funduszów i podobnych instytucji finansowych 64.30.Z
14. Leasing finansowy 64.91.Z
15. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z
16. Pozostała finansowa działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z
17. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych 66. 19.Z
18. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 66.21.Z
19. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 66.22.Z
20. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze 66.29.Z
21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawiony mi 68.20.Z
23. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z
24. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z
25. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z
26. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych 70.10.Z
27. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21
28. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
29. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
30. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim 77.40.Z
31. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , gdzie indziej niesklasyfikowana
74.90.Z
32. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
33. Pozostałe poza szkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59 B
34. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z
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Treść § 4 po planowanej zmianie:
§ 4.
Przedmiotem działalności spółki jest:
1.

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46. 19.2

2.

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z

3.

Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z

4.

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i u rządzeń biurowych 46.66.Z

5.

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z

6.

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z

7.

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58. 12.Z

8.

Pozostała działalność wydawnicza 58. 19.Z

9.

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.11 Z

10. Działalność portali internetowych 63. 12.Z
11. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64. 19.Z
12. Działalność holdingów finansowych 64.20.Z
13. Działalność trustów , funduszów i podobnych instytucji finansowych 64.30.Z
14. Leasing finansowy 64.91.Z
15. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z
16. Pozostała finansowa działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z
17. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych 66. 19.Z
18. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 66.21.Z
19. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 66.22.Z
20. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze 66.29.Z
21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawiony mi 68.20.Z
23. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z
24. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z
25. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z
26. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych 70.10.Z
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27. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21
28. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
29. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
30. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim 77.40.Z
31. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , gdzie indziej niesklasyfikowana
74.90.Z
32. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
33. Pozostałe poza szkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59 B
34. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z
35. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.1

W statucie spółki proponuje się wprowadzenie zmiany w §5 i dodanie §51 oraz § 52

§ 5 statutu spółki w obecnym brzmieniu:
§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.715.392,80 PLN (słownie złotych: cztery miliony siedemset
piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) i dzieli się na:
a) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie
co do głosu serii A o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),
b) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do
800.000 (osiemset tysięcy),
c) 1.275.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii C o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),
d) 39.378.928 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy
dziewięćset dwadzieścia osiem ) akcji zwykłych serii D o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928
(słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia
osiem ),
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e) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o numerach od 1
(jeden) do 2.000.000 (słownie: dwa miliony).
2. Wartość nominalna akcji wynosi 10 groszy.
3. W przypadku nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A przez osobę fizyczną lub osobę
prawną inną niż akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A w chwili nabycia
tych akcji przez nowego akcjonariusza, akcje imienne tracą uprzywilejowanie, chyba że przed
nabyciem akcji nabywający uzyska zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności, wszystkich
akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane, serii A na nabycie tych akcji z
zachowaniem uprzywilejowania.
4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

Treść § 5 po planowanej zmianie oraz dodaniu §51 oraz § 52
§ 5.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 116.984.408,50 PLN (sto szesnaście milionów dziewięćset
osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100 PLN) i dzieli się na:
a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie
co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),
b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden)
do 800.000 (osiemset tysięcy),
c) 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii C, o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć
tysięcy),
d) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset
dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do
39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset
dwadzieścia osiem),
e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E, o numerach od 1
(jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
f) 1.107.627.350 (jeden miliard sto siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy
trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 1 do 1.107.627.350.
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g) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych
na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów
sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem).
2. Wartość nominalna akcji wynosi 10 groszy.
3. W przypadku nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A przez osobę fizyczną lub osobę
prawną inną niż akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A w chwili nabycia
tych akcji przez nowego akcjonariusza, akcje imienne tracą uprzywilejowanie, chyba że przed
nabyciem akcji nabywający uzyska zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności, wszystkich
akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane, serii A na nabycie tych akcji z
zachowaniem uprzywilejowania.
4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

§ 51
1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze
upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na
zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż
3.500.000,00 złotych (rzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) (kapitał docelowy) w ramach
emisji akcji serii I.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady
pieniężne lub niepieniężne.
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd
w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego
upoważnienia.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w
interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia
akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
§ 52
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.400.000 zł (dziewięć milionów czterysta
tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na
okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1
(jedna) i nie większej niż 94.000.000 (dziewięćdziesiąt cztery milionów) akcji.
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3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii
H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych na mocy Uchwały nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów
subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H.
4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 są uprawnieni do objęcia akcji serii H do dnia 31
grudnia 2020 roku. Akcjeserii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

W statucie spółki proponuje się wprowadzenie zmiany w § 8
§ 8 statutu spółki w obecnym brzmieniu:

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku. Przy
czym pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się po zakończeniu roku obrotowego, do
końca czerwca 2009 roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw wymagających
natychmiastowego rozpoznania z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek
akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
6. Zarząd spółki, otrzymawszy wspomniany powyżej wniosek, zobowiązany jest niezwłocznie zwołać
Walne Zgromadzenie.
7. Rada nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła
go w terminie określonym w k.s.h. lub w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
8. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
9. Porządek Walnego Zgromadzenia ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
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Treść § 8 po planowanej zmianie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku. Przy
czym pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się po zakończeniu roku obrotowego, do
końca czerwca 2009 roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw wymagających
natychmiastowego rozpoznania z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek
akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału
zakładowego.
6. Zarząd spółki, otrzymawszy wspomniany powyżej wniosek, zobowiązany jest niezwłocznie zwołać
Walne Zgromadzenie.
7. Rada nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła
go w terminie określonym w k.s.h. lub w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
8. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
9. Porządek Walnego Zgromadzenia ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

W statucie spółki proponuje się wprowadzenie zmiany w §10
§ 10 statutu spółki w obecnym brzmieniu:
§ 10.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile
przepisy ustawy lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 k.s. h. do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest
większość 3/ 4 głosów oddanych .
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3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jedn ego głosu, z wyjątkiem akcji
uprzywilejowanych co do głosu.
4. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych
uprawnionych do głosowania, w przypadkach wskazanych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia lub
w przypadkach określonych przepisami prawa.
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez przedstawicieli.

Treść § 10 po planowanej zmianie:
§ 10.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile
przepisy ustawy lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 k.s. h. do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest
większość 3/ 4 głosów oddanych .
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jedn ego głosu, z wyjątkiem akcji
uprzywilejowanych co do głosu.
4. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych
uprawnionych do głosowania, w przypadkach wskazanych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia lub
w przypadkach określonych przepisami prawa.
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez przedstawicieli.
6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga
uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
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W statucie spółki proponuje się wprowadzenie zmiany w §16
§ 16 statutu spółki w obecnym brzmieniu:
§ 16.
1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, przy czym
kadencja pierwszych członków Zarządu kończy się po odbyciu Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010.
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.

Treść § 16 po planowanej zmianie:
§ 16.
1. Zarząd Spółki składa się z z dwóch do pięciu członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, przy czym
kadencja pierwszych członków Zarządu kończy się po odbyciu Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010.
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.

W statucie spółki proponuje się wprowadzenie zmiany w § 17
§ 17 statutu spółki w obecnym brzmieniu:
§ 17.
1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza
sądem.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu
lub jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym Prezes Zarządu jest uprawniony do
składania oświadczeń w imieniu Spółki samodzielnie.
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych
dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
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4. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością
wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki
oraz regulaminów.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równej ilości
głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
6. Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków Zarządu, przedmiot i tryb podejmowania
przez Zarząd uchwał oraz tryb jego pracy ustali regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Treść § 17 po planowanej zmianie:
§ 17.
1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza
sądem.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu
lub jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem..
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych
dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
4. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością
wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki
oraz regulaminów.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równej ilości
głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
6. Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków Zarządu, przedmiot i tryb podejmowania
przez Zarząd uchwał oraz tryb jego pracy ustali regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
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II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i
wykonywania prawa głosu

1.

Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone
zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, tj. 19 listopada 2018 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:
GPPI Spółka Akcyjna, ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań,
bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: gppi@gppi.pl

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania,
poprzez załączenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do zgłoszenia projektów
uchwał, w szczególności świadectw depozytowych wystawionych zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi lub zaświadczeń wydanych przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje spółki posiadane przez Akcjonariusza,
potwierdzające, że jest on Akcjonariuszem spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego spółki.
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W przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi konieczne jest również wykazanie
umocowania określonych osób do działania w imieniu tego podmiotu, w postaci załączenia
aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, w szczególności Rejestru Przedsiębiorców KRS.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać
przesłane w formie PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 listopada 2018 r. ogłasza zmiany w porządku
obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres:
GPPI Spółka Akcyjna, ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań,
bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: gppi@gppi.pl

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: www.gppi.pl
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Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania,
poprzez załączenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do zgłoszenia projektów
uchwał, w szczególności świadectw depozytowych wystawionych zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi lub zaświadczeń wydanych przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje spółki posiadane przez Akcjonariusza,
potwierdzające, że jest on Akcjonariuszem spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego spółki.

W przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi konieczne jest również wykazanie
umocowania określonych osób do działania w imieniu tego podmiotu, w postaci załączenia
aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, w szczególności Rejestru Przedsiębiorców KRS.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać
przesłane w formie PDF.

3.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz ma ponadto 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 projektów uchwał wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno
dla każdego projektu uchwał – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariusza, na
ręce przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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4.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w
postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym.

Dla

bezpieczeństwa

zawartości

powinno

być

przekazywane w formacie PDF.

Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej powinno zostać złożone najpóźniej w chwili
podpisywania listy obecności.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać przesłane na następujący adres
e-mail: gppi@gppi.pl nie później niż na 4 dni przed datą Nazwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 6
grudnia 2018 r., dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności
pełnomocnictwa. Odwołanie takiego pełnomocnictwa może nastąpić poprzez przesłanie stosownego
oświadczenia na wskazany powyżej adres spółki, nie później niż na 2 dni przed datą Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, tj. 8 grudnia 2018 r.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika
i mocodawcy oraz jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu
oraz datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, na którym prawa te będę wykonywane.
Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko
związane z wykorzystaniem elektronicznej formy w tym zakresie ponosi mocodawca.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa udzielonego
w formie elektronicznej lub pisemnej należy załączyć:
1)

w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan lub kopię dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości; dodatkowo Akcjonariusz będący
osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez spółkę
danych osobowych w celu identyfikacji Akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności
pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej;
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2)

w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – skan lub kopię odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia
pełnomocnikowi do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości skanów lub kopii ww. dokumentów, spółka zastrzega
sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
1)

w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność
z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
tożsamości Akcjonariusza;

2)

w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
zgodność z oryginałem kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu
potwierdzającego

umocowanie

do

udzielenia

upoważnienia

pełnomocnikowi

do

reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po
okazaniu przy sporządzaniu listy obecności dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
dokumentu tożsamości pełnomocnika (o ile nie zostało ono udzielone w formie elektronicznej).
Zaleca się aby pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie
elektronicznej dysponowali w chwili podpisywania listy obecności dokumentem potwierdzającym
wysłanie pełnomocnictwa na wskazany powyżej adres spółki wraz z wysłanym elektronicznie
pełnomocnictwem.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi
znajdującymi się na liście Akcjonariuszy, Akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna powinno wynikać z okazanego
przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale, kopii lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do
potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów).
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Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna
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 spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki
publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki,
pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na
istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest
wyłączone.

W przypadku dalszych pełnomocnictw stosuje się odpowiednio wymagania ustanowione celem
udzielenia i wykazania pełnomocnictwa głównego. Pełnomocnik działający na podstawie dalszego
pełnomocnictwa obowiązany jest wykazać ciąg pełnomocnictw.

5.

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.

6.

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.
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7.

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.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stosownie do treści art. 4061 Kodeksu
spółek handlowych jest dzień przypadający na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, tj. dzień 24 listopada 2018 r. („Dzień Rejestracji”).

IV. Informacje o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 24
listopada 2018 r.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą miały prawo uczestniczyć następujące osoby:
a)

wpisane do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji, tj. 24 listopada 2018 r. – w przypadku
uprawnionych z akcji imiennych, świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
którym przysługuje prawo głosu;

b)

posiadacze akcji na okaziciela mających postać dokumentu, którzy złożą dokumenty akcji nie
później niż w Dniu Rejestracji, tj. 24 listopada 2018 r. i nie odbiorą ich przed zakończeniem
tego dnia; zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji
u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium
Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
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wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; w
zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie
będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu;
c)

posiadacze zdematerializowanych akcji na okaziciela w Dniu Rejestracji, którzy nie wcześniej
niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w
dniu 13 listopada 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 26 listopada
2018 r., złożą żądanie podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych
wystawienia imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu.

V. Wskazanie miejsca publikacji dokumentacji dotyczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny
tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
projekty uchwał w siedzibie spółki, tj. w Poznaniu przy ulicy Petera Mansfelda 4.

VI. Wskazanie adresu strony internetowej

Informacje dotyczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na stronie
internetowej spółki pod następującym adresem: www.gppi.pl

VII. Obowiązek informacyjny
Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), informujemy, iż w
przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
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1)

Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka GPPI Spółka Akcyjna, z siedzibą
przy ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań, zwana dalej „Administratorem”;

2)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie
instrumentami finansowymi;

3)

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

4)

kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL,
nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,

5)

odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni
pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora,
notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa
danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

6)

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

7)

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres
niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych
roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec
Administratora;

8)

mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;

9)

przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

10)

podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;

11)

źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;

12)

dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Krzysztof Nowak
Prezes Zarządu GPPI S.A.
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