Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVISTA Spółka Akcyjna
Zarząd INVISTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Szucha 13/15 lok 16, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290233 (dalej
„Spółka”), na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1, Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 2
Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki, które rozpocznie się w dniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w
Warszawie, przy al. Szucha 13/15 lok 16.
Porządek obrad:

1) otwarcie posiedzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady
Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2019 roku”,
7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności
Invista S.A. za 2019 rok”,
8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego
Invista Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”,
9) podjęcie uchwały sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019,
10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za 2019 rok,
11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za 2019 rok,
12) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
13) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń organów nadzorującego i
zarządzającego Invista S.A.”
14) wolne wnioski,
15) zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki na podstawie art. 402² pkt 2 – 6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą
Zgromadzenia, tj. w dniu 15 sierpnia 2020 roku (sobota).
1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące
Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. na
dzień 15 sierpnia 2020 roku (sobota), tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu.
2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w dniu
rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed
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zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia
akcji u notariusza lub w banku lub w firmie inwestycyjnej zgodnie z art. 406³ ust 1 Kodeksu Spółek
Handlowych.
Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie Akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o
zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze
zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub
wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu – na podstawie akcji
złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela – na podstawie wykazu
sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich
miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów,
zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w dniach 26-28 sierpnia 2020 roku.
Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za
zwrotem kosztów jego sporządzenia. Ponadto, Akcjonariusze mogą żądać przesłania im listy
Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wza@invista.com.pl.

Prawo do żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia:
1. Każdy Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia
jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki:
wza@invista.com.pl.
2. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
Akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do żądania
dołączone winny zostać dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Każdy Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na
piśmie na adres siedziby Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail Spółki wza@invista.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad.
2. Do żądania dołączone winny zostać dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:
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1. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie
o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie na
adres siedziby Spółki lub na adres e-mail Spółki wza@invista.com.pl z adresu e- mail podanego
uprzednio przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, najpóźniej do godziny rozpoczęcia
Zgromadzenia. Wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające
uprawnienie danego Akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności chyba, że jest udzielone w
formie elektronicznej. Pełnomocnik powinien okazać przy podpisywaniu listy obecności dokument
pozwalający ustalić jego tożsamość.
4. Pozostałe wymogi dotyczące pełnomocnictw, pełnomocników oraz wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika:
− pełnomocnictwo powinno wskazywać mocodawcę, pełnomocnika oraz jego zakres, a także rodzaj
dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika;
− w przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, dalszy pełnomocnik składa pełnomocnictwo
główne oraz pełnomocnictwo substytucyjne;
− w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną
dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;
− pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
− pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
− pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji
każdego Akcjonariusza;
− Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych
może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków;
− zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu
przez innego przedstawiciela Akcjonariusza;
− wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony
jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.invista.com.pl.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek
Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może
upoważniać do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma
obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość
wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik
głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
6. Osoby działające w imieniu Akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi jako członkowie ich władz
powinny okazać swoje prawo do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru.
Sposób i miejsce uzyskania przez osobę uprawnioną do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu dokumentacji, projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych lub które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnemu Zgromadzeniu, oraz
projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego
Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej
Spółki www.invista.com.pl. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania
zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą żądać wydania im
odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia Statut Spółki nie
przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jak również wypowiadania
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się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani drogą
korespondencyjną.
Zarząd Spółki informuje, że ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności
przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, a także zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany
w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.
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