OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 ROKU

Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Al.
Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000315354 (zwana
dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu
spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zwane
dalej: „ZWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2011 roku
o godzinie 12.00 w Hotelu Hilton przy ulicy Grzybowskiej 63, sala Hilton Meeting
Room 2, piętro M1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
rocznego Sprawozdania finansowego za 2010 r., sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w 2010 r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku, wraz ze
zwięzłą oceną sytuacji Spółki,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej
działalności w roku 2010,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2010,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej za rok 2010,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2010,
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11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej za rok 2010,
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady
Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki,
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Spółki,
18. Przedstawienie opinii Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji
serii E oraz w sprawie zasad ustalania ceny emisyjnej serii E.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
drodze publicznej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w
zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
20. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym i dematerializacji akcji Spółki serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji
serii E,
21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
23. Wolne wnioski,
24. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść
proponowanych zmian w Statucie Spółki:
Planowane zmiany Statutu Spółki objęte projektem uchwały nr 20:
Zmiana §8 Statutu
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Dotychczasowa treść:

§8
1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 21.195.000 zł (dwadzieścia jeden
milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
1/

200.000.000 (dwieście milionów) akcji na okaziciela serii A;

2/

200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B;

3/

1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na
okaziciela serii C;

4/

nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii D;

o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2.

Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym
mowa w §2, przez wspólników spółek wymienionych w tymże paragrafie.

Planowane zmiany:
§8
1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.903.437,80 zł (sześćdziesiąt jeden milionów
dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt
groszy) i dzieli się na:
a) 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o
wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
c) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
d) 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące
trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości
0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

2.

Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym
mowa w §2, przez wspólników spółek wymienionych w tymże paragrafie.
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Zmiana §13 Statutu
Dotychczasowa treść:

§ 13
1.
2.

3.

Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż
członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółek, o których
mowa w §2.
Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy
lata.
Planowane zmiany:
§13

1.

Zarząd Spółki składa się od 1 (jeden) do 5 (pięć) członków.

2.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż
członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółek, o których
mowa w §2.

3.

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy
lata.

Zmiana §15 Statutu
Dotychczasowa treść:

§ 15
1.

Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu
sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak
przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby
jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub
jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest
uprzednia uchwała Zarządu.

2.

Jeżeli Rada Nadzorcza dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy
członków Zarządu.

3.
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Planowane zmiany:
§15
1.

Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu
sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak
przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby
jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub
jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest
uprzednia uchwała Zarządu.

2.

Jeżeli Rada Nadzorcza dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów
podczas głosowań nad uchwałami Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.

3.

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy
członków Zarządu.

Zmiana §18 Statutu
Dotychczasowa treść:

§18
W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę
reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego
Zgromadzenia.

Planowane zmiany:
§18
W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę
reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego
Zgromadzenia.

Zmiana §20 Statutu
Dotychczasowa treść:

§ 20
Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w
przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach
niniejszego statutu, należy:
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1/

2/
3/
5/

wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Spółki,
przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd
Spółki,
udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem
przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 §1 pkt 2 k.s.h.,
udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia
przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku,
o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli
zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym
przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

Planowane zmiany:
§20
Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w
przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach
niniejszego statutu, należy:
1)

wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Spółki,

2)

przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd
Spółki,

3)

udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem
przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 §1 pkt 2 k.s.h.,

4)

udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia
przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku,
o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli
zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym
przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

Zmiana §21 Statutu
Dotychczasowa treść:
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§ 21
1.

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.

2.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z
zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują
wspólnicy spółek, o których mowa w §2.

3.

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która
trwa trzy lata.
Planowane zmiany:
§21

1.

Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięć) do 9 (dziewięć) członków.

2.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z
zastrzeżeniem punktu 3 poniżej.

3.

Rada Nadzorcza może powołać Członka Rady w miejsce Członka Rady
Nadzorczej, którego mandat wygasł na skutek rezygnacji, śmierci lub
zaistnienia innej przeszkody prawnej w pełnieniu przez niego funkcji.

4.

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która
trwa trzy lata.

Zmiana §30 Statutu
Dotychczasowa treść:

§ 30
1.

Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy
zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych
ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.

2.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub
ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu
wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie
umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Planowane zmiany:
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§30
1.

Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy
zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych
ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.

2.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub
ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu
wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym nie wymaga uchwały
Walnego Zgromadzenia.

Zmiana §32 Statutu
Dotychczasowa treść:

§ 32
1.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w
nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 51 proc. (pięćdziesiąt jeden
procent) kapitału zakładowego.

2.

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Planowane zmiany:
§ 32

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Zmiana §33 Statutu
Dotychczasowa treść:

§ 33
1.

Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe
rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i
formalne.

2.

Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie
powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać,
jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaże pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o
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zaopiniowanie sprawy, w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o
wyrażenie opinii.
3.

Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady
Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd.
2.
Planowane zmiany:
§33

Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z
pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe
rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i
formalne.

Zmiana §40 Statutu
Dotychczasowa treść:

§ 40
Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez
Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed
jej akcjonariuszami.

Planowane zmiany:
§40
Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez
Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne), a także obligacje uprawniające
obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z
pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem pierwszeństwa).

Planowane zmiany §8 Statutu Spółki w związku z publiczną emisją akcji:

§8
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1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 71.903.437,80 zł (siedemdziesiąt
jeden milionów dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych
osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 116.903.437,80 zł (sto szesnaście milionów
dziewięćset trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt
groszy) i dzieli się na:
a) 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o
wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości
0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
c) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
d) 417.084.378 (czterysta siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące
trzysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o
wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
e) nie mniej niż 100.000.000 (sto milionów) i nie więcej niż 550.000.000 (pięćset
pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 0,10
zł (dziesięć groszy) każda;
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku połączenia spółek, o którym
mowa w §2, przez wspólników spółek wymienionych w tymże paragrafie.

Opis

procedur

dotyczących

uczestniczenia

w

Walnym

Zgromadzeniu

i

wykonywania prawa głosu.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają,
stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące
akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj.
w dniu 13 czerwca 2011 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”).
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dniu 2
czerwca 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 14 czerwca 2011 roku,
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podmiot

prowadzący

rachunek

papierów

wartościowych

wystawi

imienne

zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do
udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie, pocztą
elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki, tj.
info@ppgsa.pl.
Uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą
żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jak również
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed datą Zgromadzenia, tj.
do dnia 8 czerwca 2011 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany
niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym
terminem

Walnego

Zgromadzenia,

ogłosić

zmiany

w

porządku

obrad,

wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy
dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać
Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z
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akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te
składa się do Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu:
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na
piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na
piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego
uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego
rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki
informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty
elektronicznej Spółki: info@ppgsa.pl nie później niż na 4 dni przed dniem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących
osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości
elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z
odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy
również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej,
Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i
pełnomocnika.
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Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy, którym udzielono
pełnomocnictwa w formie pisemnej po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego
pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne
odpisy

z

odpowiednich

rejestrów,

wymieniające

osoby

uprawnione

do

reprezentowania tych podmiotów.
Uzyskanie informacji przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy:
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na
stronie internetowej Spółki www.ppgsa.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie", dział
"WZA".
Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na
swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.
Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z Walnym
Zgromadzeniem prosimy kierować na adres: Platinum Properties Group S.A., Al.
Niepodległości 58, 02-626 Warszawa lub na adres email: info@ppgsa.pl.
Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia, tj. 2 czerwca 2011 roku:
619.034.378 akcji zwykłych na okaziciela, na każdą akcję przypada jeden głos.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularze pełnomocnictwa, informując
jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie
obowiązkiem akcjonariusza. Formularze stanowią ułatwienie w wykonywaniu głosu
przez pełnomocników akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu i nie służą do
weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika.
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