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Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
STARHEDGE Spółka Akcyjna na dzień 6 marca 2015 roku 

 
[ zwołanie Zgromadzenia ] 

 
Zarząd STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017849 (zwana dalej także „Spółką”), 
działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 400 §1 i §2 oraz  w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „NWZ”), które odbędzie się 
dnia 6 marca 2015 roku o godzinie 12.00 w  Warszawie przy ulicy Plac Defilad 1, p.XVII . 
 

[ porządek obrad ] 
 
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 

uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków ze składu Rady Nadzorczej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków do składu Rady Nadzorczej. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia programu skupu akcji własnych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, 

związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego 
tekstu statutu Spółki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. 
15. Wolne głosy i wnioski. 
16. Zamknięcie obrad. 

 
[zmiana statutu] 

 
Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekty uchwał zawarte w pkt. 12 i 13 
niniejszego porządku obrad przewidują następujące zmiany statutu Spółki: 
 

§ 7 Obecne brzmienie: 
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„Kapitał zakładowy Spółki 8.045.860,32 zł (słownie złotych: osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset 
sześćdziesiąt i 32/100) i dzieli się na 5.587.403 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem czterysta 
trzy) akcji na okaziciela serii A każda o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty i czterdzieści cztery 
grosze).” 

§ 7 Proponowane brzmienie: 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi _________________zł (słownie złotych:__________________) i dzieli się na 
______________________ (słownie: ___________________) akcji na okaziciela serii A każda o wartości nominalnej 
1,44 zł (słownie złotych: ______________).” 

§ 10 ust 2 Obecne brzmienie: 

„ 
1   Z zastrzeżeniem pkt 4 Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu. 
2   Z  zastrzeżeniem  pkt  3  i  5  Prezes  Zarządu  odwoływany  jest  przez  Walne Zgromadzenie. 
3   Akcjonariusz  Star  Ventures  GmbH  jest  uprawniony  do  odwołania  Prezesa  Zarządu powołanego 

na Walnym Zgromadzeniu z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić dopiero po publikacji sprawozdania 
finansowego w okresie którego pełnił funkcję, i którego  zakres  i  termin  ustalony  jest  zgodnie  z  
obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi przekazywania informacji okresowych przez emitentów 
papierów wartościowych.  

4   Odwołanie  Prezesa  Zarządu  w  trybie  podanym  w  §  10  ust.  2  pkt.  3  pozwala  na udzielenie 
akcjonariuszowi Maverick Capital Ltd. uprawnienia do powołania Prezesa Zarządu bez konieczności 
zwoływania Walnego Zgromadzenia.  

5   Akcjonariusz  Star  Ventures  GmbH  jest  uprawniony  do  odwołania  Prezesa  Zarządu wybranego 
przez akcjonariusza zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 pkt. 4 z zastrzeżeniem, iż  może  to  nastąpić  
dopiero  po  publikacji  sprawozdania  finansowego  w  okresie którego  pełnił  funkcję,  i  którego  
zakres  i  termin  ustalony  został  zgodnie  z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przekazywania 
informacji okresowych przez emitentów papierów wartościowych. 

6   Uprawnienia  akcjonariusza  Star  Ventures  GmbH  zgodnie  z  §  10  ust.  2  pkt.  3  i  5 udzielone są 
jednorazowo na każdy okres przypadający pomiędzy kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami na których 
będzie powołany Prezes Zarządu. 

7   Uprawnienia  akcjonariusza  Maverick  Capital  Ltd.  zgodnie  z  §  10  ust.  2  pkt.  4 udzielone są 
jednorazowo na każdy okres przypadający pomiędzy kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami na których 
będzie powołany Prezes Zarządu. 

8   W przypadku wykorzystania przez akcjonariusza Star Ventures GmbH z uprawnień do odwołania 
Prezesa Zarządu przyznanych zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 pkt. 3, 5, 6 , Rada Nadzorcza oddeleguje 
na okres nie dłuższy niż trzy miesiące jednego ze swoich członków, do czasowego wykonywania 
czynności Prezesa Zarządu,  do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia na którym zostanie powołany 
Prezes Zarządu. 

9   Powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu w oparciu o § 10 ust. 2 pkt. 3 i 5 dokonywane jest  poprzez  
oświadczenie  dostarczone  Spółce  w  formie  pisemnej  pod  rygorem nieważności.  

10   Udzielone w treści § 10 ust. 2 pkt. 3, 4, i 5 uprawnienia dla akcjonariuszy mogą być również  
analogicznie  wykorzystane  w  przypadku  powołania  i  odwołania  innego Członka Zarządu poza 
Prezesem Zarządu.” 
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§ 10 ust 2 Proponowane brzmienie: 

„Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek lub z własnej inicjatywy pozostałych członków Zarządu.” 

 

§ 10 ust 3 Obecne brzmienie: 

„Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy powołuje pozostałych członków 
Zarządu.” 

§ 10 ust 3 Proponowane brzmienie: 

„Uchwały Zarządu zapadają̨ bezwzględną̨ większością̨ głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.” 

 

§ 10 ust 4 Obecne brzmienie: 

„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu.” 

§ 10 ust 4 Proponowane brzmienie: 

„Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.” 

 

§ 10 ust 5 Obecne brzmienie: 

Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu z wyłączeniem osoby Prezesa Zarządu. 

§ 10 ust 5 Proponowane brzmienie: 

„Walne Zgromadzenie jak również Rada Nadzorcza mogą odwołać́ Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed 
upływem kadencji Zarządu z ważnych powodów.” 

 

§ 10 ust 6 Obecne brzmienie: 

„Z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt. 2, 3, 5, 10 Rada Nadzorcza może odwołać członków zarządu przed  
upływem ich kadencji z ważnych powodów.” 
 
§10 ust 6 Proponowane brzmienie: 

brak zapisu w wyniku usunięcia 

§ 14 Obecne brzmienie: 

„ 

1.  Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 11 (jedenastu) członków. Kadencja 
Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest wspólna. 
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2.  Z  zastrzeżeniem  ust.  3,  4  i  5,  członków  Rady  Nadzorczej  powołuje  i  odwołuje  Walne 
Zgromadzenie. 

3. Akcjonariusz Star Ventures GmbH jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady  
Nadzorczej  stanowiących  1/4  (jedna  czwarta),  zaokrąglając  w  górę,  ustalonej  liczby członków Rady 
Nadzorczej. 

4. Akcjonariusz Maverick Capital Ltd. jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady  
Nadzorczej  stanowiących  1/4  (jedna  czwarta),  zaokrąglając  w  górę,  ustalonej  liczby członków Rady 
Nadzorczej. 

5.  Akcjonariusz  reprezentujący  nie  mniej  niż  9,99  %  (dziewięć  i  dziewięćdziesiąt  dziewięć setnych)  
procent  akcji  jest  uprawniony  do  powoływania  i  odwoływania  członków  Rady Nadzorczej  
stanowiących  1/8  (jedna  ósma),  zaokrąglając  w  górę,  ustalonej  liczby  członków Rady Nadzorczej.  

6.  W  przypadku  gdy  akcjonariuszami  Spółki  są:  Star  Ventures  Gmbh  lub  Maverick  Capital  Ltd., Walne 
Zgromadzenie powołuje tylko członków Rady Nadzorczej do powołania których nie są uprawnieni 
akcjonariusze: Star Ventures Gmbh i Maverick Capital Ltd. 

7.  Odwoływanie  i  powoływanie  członków  Rady  Nadzorczej  w  oparciu  o  zapisy  ust.  3,  4  i  5 
dokonywane  jest  poprzez  złożenie  pisemnego  oświadczenia  pod  rygorem  nieważności któremukolwiek 
z członków Zarządu lub  Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego 
Zgromadzenia. 

8.  Rada  Nadzorcza  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego  oraz  jednego  lub  dwóch zastępców 
przewodniczącego i sekretarza. 

9.  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  zwołuje  posiedzenia  Rady  i  przewodniczy  im. Przewodniczący  
ustępującej  Rady  Nadzorczej  zwołuje  i  otwiera  pierwsze  posiedzenie  nowo wybranej  Rady  
Nadzorczej  oraz  przewodniczy  im  do  chwili  wyboru  nowego Przewodniczącego. 

10.  Uprawnienia akcjonariuszy zgodnie z § 14 ust. 3, 4 i 5 udzielone są jednorazowo na każdy rok 
obrotowy  Spółki  lub  na  okres  przypadający  pomiędzy  Walnymi  Zgromadzeniami  na  których 
zostanie powołany lub odwołany członek Rady Nadzorczej. ” 

§14 Proponowane brzmienie: 

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej 
trwa pięć lat i jest wspólna. 

2. Członków  Rady  Nadzorczej  powołuje  i  odwołuje  Walne Zgromadzenie. 
3. Rada  Nadzorcza  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego  oraz  jednego  lub  dwóch zastępców przewodniczącego i 

sekretarza. 
4. Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  zwołuje  posiedzenia  Rady  i  przewodniczy  posiedzeniom. Przewodniczący  ustępującej  

Rady  Nadzorczej  zwołuje  i  otwiera  pierwsze  posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz  przewodniczy  im  do  
chwili  wyboru  nowego Przewodniczącego. W przypadku braku zwołania o którym mowa powyżej pierwsze posiedzenie nowo 
wybranej Rady Nadzorczej ma prawo zwołać każdy z nowo wybranych członków. 

 

§ 16 ust 5 Obecne brzmienie: 

„W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej 
członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.” 
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§ 16 ust 5 Proponowane brzmienie: 

„W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, postępując zgodnie z zasadami przyjętymi w 
regulaminie Rady Nadzorczej i pod warunkiem, że większość członków Rady Nadzorczej wyrazi zgodę na zmianę porządku 
obrad danego posiedzenia Rady Nadzorczej na którym taka uchwała będzie podjęta.” 
 
§ 23 ust 2 pkt 5 Obecne brzmienie: 

„z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 – 5 Statutu powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagradzania członków Rady 
Nadzorczej,” 
 
§ 23 ust 2 pkt 5 Proponowane brzmienie: 
„ powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ” 
 
 
§ 23 ust 2 pkt 6 Obecne brzmienie: 

„z zastrzeżeniem §10 ust. 2 pkt. 3 – 5 oraz 10 powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,” 

§ 23 ust 2 pkt 6 Proponowane brzmienie: 
„ tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy “ 
 
 
§ 23 ust 2 pkt 7 Obecne brzmienie: 

„tworzenie, wykorzystywanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy.” 

§ 23 ust 2 pkt 7 Proponowane brzmienie: 
brak zapisu w wyniku usunięcia 

 
[rozszerzenia programu skupu akcji własnych] 

 

W związku z przyjętą strategią działalności Spółki, której jednym z podstawowych założeń jest sukcesywny 
wzrost wartości Spółki Walne Zgromadzenie postanawia rozszerzyć dotychczasowy program skupu akcji 
własnych w następujący sposób:  

 
Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. w związku z art. 393 pkt 6 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki 
uchwala, co następuje: 

1. Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumienia art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., do nabycia akcji 
własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej. 

 

2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki. 
 

3. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez: 
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a) składanie zleceń maklerskich; 

b) zawieranie transakcji pakietowych; 

c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym; 

d) ogłoszenie wezwania. 

4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 20 % ogólnej liczby 
akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego Spółki. 

 

5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 
2015 roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w pkt 7 poniżej. 

 

6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie wyższą niż 10 złotych za jedną akcje. 
 

7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się maksymalnie kwotę 10.000.000 złotych, obejmującą 
oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia. 

 

8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do: 
 

a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;  

b) umorzenia;  

c) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej 
Spółki. 

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z 
nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej. W szczególności w 
granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz 
warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. 

 

10. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu 
Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.  

 

 
Uzasadnienie Zarządu dla powyższej Uchwały nr … z dnia 6 marca 2015 roku 

W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki sposób, iż 
przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. W ocenie Zarządu Spółki 
przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach wskazanych powyżej przyczyni się do stałego i trwałego 
wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 
 

 
 [ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ] 
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Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą 
walnego zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 18 lutego 2015 
roku (tzw. record date). 
 
Ponadto, w celu uczestniczenia w NWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić 
się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu (1 lutego 2015 roku), a pierwszym dniem powszednim 
po record date (19 lutego 2015 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, 
o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
 

[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ] 
 
Zmiana porządku obrad 
 
Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) 
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 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 13 lutego 2015 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
 
 
Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ 
 
Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) 
kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w formie 
elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, 
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. 
 
Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub 
akcjonariusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub 
§4 k.s.h., dostarczy Spółce: 

 świadectwo depozytowe o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane 
przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub 

 imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie, 
ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym przez podmiot uprawniony.  

 
Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ 
 
Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 
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Udział w NWZ 
 
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście 
lub przez pełnomocnika. 
 
Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 
Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy 
sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie z ciągu pełnomocnictw w oryginale. Osoba lub osoby 
udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione 
w aktualnym odpisie z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza). 
 
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej lub drogą korespondencyjną. 
 
Lista uprawnionych do udziału w NWZ 
 
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu 
nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być 
wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki investor@starhedge.pl.  
 
Pełnomocnicy 
 
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone 
w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej w formie kolorowego skanu oryginału dokumentu 
pełnomocnictwa w formacie PDF lub poświadczonego za zgodność przez notariusza. Pełnomocnictwo 
powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie 
internetowej Spółki www.starhedge.pl.  zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. 
Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich 
wymaganych prawnie elementów. 
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu 
(stanowiącego zeskanowane w kolorze oryginalne pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego 
akcjonariusza lub poświadczone za zgodność przez notariusza) na adres email Spółki (investor@starhedge.pl). 
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Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na 
stronie internetowej Spółki www.starhedge.pl zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. 
 
Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument 
pełnomocnictwa w oryginale lub poświadczonego za zgodność przez notariusza udzielonego pisemnie lub 
odpis oryginalnego pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. 
 
Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami 
określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h. 
 
Walne Zgromadzenie 
 
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty 
do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby 
obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości. 
 
Uzyskanie informacji przed NWZ 
 
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na głównej stronie internetowej 
Spółki www.starhedge.pl. oraz na tej stronie internetowej w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne 
Zgromadzenia”. 
 
Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej 
dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem. 
 
Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w zw. z NWZ prosimy kierować Spółki na adres: 
Plac Defilad 1 p.XVII, 00-901 Warszawa, lub na adres email investor@starhedge.pl 


